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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kansalaisjärjestöjen ja Suomen valtion suhdetta kehitysyhteistyön saralla 
1960-luvulta 1970-luvun jälkipuoliskolle. Kansainvälisesti julkista kehitysapua oli kanavoitu kansalaisjärjestö-
jen kautta laajamittaisemmin 1960-luvun alusta asti. Suomessa valtio antoi kehitysyhteistyön määrärahoja 
kansalaisjärjestöjen yksittäisiin projekteihin, mutta vuosittain haettava valtiontuki vakinaistettiin vasta vuonna 
1974. Selvitän tutkielmassani, millaisten prosessien seurauksena kansalaisjärjestöt kytkettiin osaksi valtion 
kehitysyhteistyötä vuonna 1974. Analysoin kansalaisjärjestöjen tuen alkuun johtaneita prosesseja, tuen va-
kiintumista ja sen ensimmäisiä vuosia. 

 
Tarkastelun näkökulma on valtionhallinnon, jonka vuoksi pääasiallisena lähdeaineistonani toimivat ulkoasi-

ainministeriössä ja muualla valtionhallinnossa virkamiestyönä tehdyt kansalaisjärjestöjä ja kehitysyhteistyötä 
koskevat asiakirjat. Toisena lähderyhmänä ovat kansalaisjärjestöjen ulkoasiainministeriölle lähettämät aloit-
teet, kannanotot sekä hakemukset. Kansalaisjärjestöjen toimintakontekstin vuoksi tarkastelun tukena käytän 
lainsäädäntöä, erityisesti yhdistyslakia ja Suomen hallitusmuotoa. Kehityspolitiikan kansainvälisen luonteen 
takia täydennän edellä kuvailtuja kotimaisia lähteitä Yhdistyneiden kansakuntien 1960-luvun ja 1970-luvun 
kehitysstrategioilla. Analyysin apuna toimii ylirajaisuuden käsite, koska kehitysyhteistyö on ytimeltään valtioi-
den rajat ylittävää toimintaa, joka kutoo yhteen avunantajan, -saajan sekä kansainvälisen yhteisön. Konteks-
toinnin avulla taas kartoitan kotimaisia ja kansainvälisiä prosesseja, jotka johtivat kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyön valtiontuen vakiinnuttamiseen. 
 

Suomalaisen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön muodostuminen oli historiallinen prosessi, joka seurasi 
kansainvälisiä esimerkkejä omista kulttuurisista ja taloudellisista lähtökohdistaan. Kansalaisjärjestöjen valtion-
tuen vakiinnuttamiseen johtivat prosessit Suomen kehitysasteessa, ulkopolitiikassa, kehityspolitiikassa, kehi-
tysyhteistyön määrissä ja muodossa sekä kansalaisyhteiskunnassa. Nämä prosessit osittain kietoutuivat ja 
vaikuttivat toisiinsa samalla, kun kansainvälinen konteksti lävisti kaiken kotimaisen toiminnan. Kansalaisjärjes-
töjen valtiontuen alku oli aktiivisen politiikan seuraus, jota ajoivat sekä valtionhallinto että järjestöt. Valtiolle 
tuen aloittamisessa korostui järjestöjen koettu kansainvälistävä vaikutus, Suomi-kuvan kiillottaminen ja kehi-
tysmyönteisen ilmapiirin luominen kotimaassa sekä järjestöjen epäitsekkääksi tulkittu luonne. Järjestöt olivat 
osa Suomen identiteettipolitiikkaa. Ensimmäisten vuosien tarkastelu ositti, että tuen valintakriteerit muokkasi-
vat kansalaisjärjestöjen asemaa osana kansalaisyhteiskuntaa sekä suhteessa valtioon. Lisäksi määrärahojen 
jakautuminen eri järjestöille alleviivasi kansalaisjärjestökentän heterogeenisyyttä sekä järjestöjen eriarvoi-
suutta. Tutkielmani käsittelee verrattain vähän tutkittua kehitysyhteistyön historian osa-aluetta, joka valottaa 
valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteen dynamiikkaa. 
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1. Johdanto 
 

”Hallitus pitää tärkeänä, että myös kansalaisjärjestöt Suomessa ottavat osaa kansainväliseen kehi-

tysyhteistyöhön. Hallitus tukee kansalaisjärjestöjen tätä toimintaa kehitysyhteistyömäärärahoin, si-

käli kuin näin toteutetaan Suomen julkiselle kehitysyhteistyölle asetettavia päämääriä ja periaat-

teita ja sikäli kuin näin voidaan kokonaisvoimavarojen siirtoa maastamme lisätä. Tuettujen projek-

tien on myös oltava sopusoinnussa vastaanottajamaan omien kehityssuunnitelmien kanssa”.1 Näin 

kuvaillaan kansalaisjärjestöjen asemaa osana Suomen virallista kehitysyhteistyötä Kansainvälisen 

kehitysyhteistyön periaateohjelmassa vuodelta 1974. Lainaus kiteyttää pro gradu -tutkielmani yti-

men eli valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteen kehitysyhteistyön saralla. 

Erilaisten kansalaisjärjestöjen tekemällä yhteistyöllä globaalin etelän kanssa on pitkät perinteet. 

Suomen ensimmäinen kosketus oli 1860-luvulla, jolloin kristinuskon levittämiseen erikoistunut Suo-

men Lähetysseura aloitti toiminnan Ambomaalla eli nykyisen Namibian alueella. Tästä alkanut ulko-

maanapu loi ensimmäiset yhteydet Suomen ja Afrikan välille. Kyseessä ei vielä ollut yhteistyö vaan 

toiminta perustui Jumalan sanan levittämiseen ja kansan kasvattamiseen.2 Lähetystyö oli alkuperäi-

seltä pohjaltaan uskonnollista ja kytkeytyi monin tavoin kolonialismiin, sillä länsimaiden oikeutta 

hallita siirtomaitaan ei vielä 1800-luvulla juuri kyseenalaistettu. Kehitys -termin juuret ovat kolo-

nialismissa, sillä kolonialismiin liittyi tiiviisti ajatus alueiden kehittämisestä.3 Kolonialismi vaikuttaa 

edelleen maiden välisiin suhteisiin, koska kyseessä oli valtajärjestelmä, joka muutti pysyvästi siirto-

maiden yhteiskuntaa ja itsetietoutta.4 

Toisen maailmansodan jälkeen siirtomaiden alkaessa itsenäistyä nykymuotoinen kehitysapu käyn-

nistyi osana maailmanpoliittista valtapeliä. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä alkanut kylmä 

sota leimasi kehitysyhteistyön ensimmäisiä vuosikymmeniä.5 Yhdistyneiden kansakuntien (YK) mu-

kaan tulo kansainvälisesti institutionalisoi kehitysavun 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun aikana.6 

Suomi liittyi YK:n jäseneksi vuonna 1955, jonka seurauksena muodostui velvollisuus osallistua YK:n 

kautta järjestettävään kehitysapuun. Pyyteetön auttaminen kuului YK:n toiminnassa länsimaana 

 
1 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 20, Ulkoministeriön kirjasto. 
2 Ainamo, Lindy 2013, 70. 
3 Koponen 2020, 2, 8. 
4 Historian Without Borders: Addressing the Legacy of Colonialism 2018, 3. 
5 Pölkki 2006, 279; Stokke 2009, 4-6; Stokke 2005, 36; Rist 2014 69-70; Tvedt 1998, 113. 
6 Stokke 2009, 29. 
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olemisen parametreihin.7 Suomen kehitysapu käynnistyi poliittisen eliitin aloitteesta, kun ensimmäi-

nen budjetoitu määräraha kehitysapua varten annettiin vuonna 1961.8 Kehitysapu institutionalisoi-

tui, kun ulkoasiainministeriön alaisuuteen perustettiin kehitysaputoimisto vuonna 1965, joka toi-

minnan kasvun myötä muuttui kehitysyhteistyöosastoksi 1970-luvulla. Varsinkin alussa kehitysapu 

oli vahvasti multilateraalista, koska Suomelta puuttui perinteet kehitysavun antamisesta eikä sillä 

ollut vanhoja siirtomaitakaan, jotka olisivat ohjanneet maavalintoja. Suomi seurasi pitkälti muiden 

Pohjoismaiden jalan jälkiä ja halusi tulla ulkopoliittisesti liitetyksi tähän ryhmään.9 

Tutkielmani sijoittuu ajankohtaan, jolloin valtiolla oli kansainvälisellä kehitysyhteistyökentällä vahva 

lähes monopoliin verrattava asema. Avustusjärjestelmää leimasi tuki valtiolta-valtiolle. Kansalaisjär-

jestöistä tuli osa kansainvälistä valtioiden välistä kehitysdiskurssia 1960-luvun alkupuolella, jonka 

jälkeen läntiset maat ottivat järjestökentän kehitysyhteistyönsä kanavaksi. Pohjimmiltaan valtiolli-

sen kehityspolitiikan muotoutuminen ja uusien kehitysyhteistyön toiminnanmuotojen adaptoimi-

nen olivat kansallisia historiallisia sekä kulttuurisia prosesseja, joihin kansainväliset normistot vai-

kuttivat.10 Suomessa sisäisten ja kansainvälisten prosessien seurauksena mahdollisuutta valtion tu-

keen kehitysyhteistyötä tekeville kansalaisjärjestöille alettiin selvittämään 1970-luvun alkupuolella.  

Ulkoasiainministeriö myönsi varoja 1960- ja 1970-lukujen taitteessa kansalaisjärjestöjen yksittäisiin 

projekteihin, mutta mahdollisuutta vuosittaiseen tukeen ei ollut.11 Kehitysmaaliike kasvoi kansalais-

ten keskuudessa 1960-luvun puolesta välistä eteenpäin. Aktiivisina toimijoina kansalaisjärjestöt te-

kivät useita aloitteita, jotta virallisia kehitysyhteistyön määrärahoja kanavoitaisiin niiden projektien 

kautta. Ulkoasianhallinto alkoi tutkia tuen mahdollisuutta esikuvanaan muut avunantajamaat, eri-

tyisesti Pohjoismaat, sekä koko kansainvälisen kehitysyhteistyön kenttä. Vastaus järjestöille oli 

myöntävä ja kansalaisjärjestöjen kehitysaputoimintaan myönnettiin ensimmäisen kerran haetta-

vaksi 300 000 markkaa vuonna 1974. Vuotta myöhemmin myös kansalaisjärjestöjen tiedotustoimin-

taa alettiin tukea.12 Tuen saamiseksi hankkeen tuli täyttää tietyt valtionhallinnon asettamat 

 
7 Ainamo, Lindy 2013, 70. 
8 Siitonen 2005, 202. 
9 Pietilä 2013, 20; Siitonen 2005, 171, 182-183, 192-195. 
10 Tvedt 1998, 48-49. 
11 Salonen, Rekola 2005, 8. 
12 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 29; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivut 26-27. 
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periaatteet ja vaatimukset13 muokaten kansalaisjärjestöjen ja valtion sekä toisaalta kansalaisjärjes-

töjen ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta. 

 

 

1.1. Tutkimuskysymys, rajaukset ja käsitteet 
 

Antti Ainamon ja Ilari Lindyn artikkelin Lähetysseurasta kaupantueksi – Suomalaisen kehitysyhteis-

työn institutionaalinen historia mukaan: ”Organisoituminen toimii välittävänä sosiaalisena mekanis-

mina yksilö- ja yhteiskuntatasojen välillä.” Heidän mukaansa kehittyneissä yhteiskunnissa tällaisia 

organisaatioita ovat esimerkiksi julkisorganisaatio, kaupallinen yritys ja kansalaisjärjestö. Erilaisten 

organisaatioiden välillä on eroavaisuuksia sekä intresseissä että toiminnassa.14 Minua kiinnostaa 

tutkia kahden erityyppisen organisaation eli erilaisten kansalaisjärjestöjen ja julkisorganisaation eli 

valtion kehitysyhteistyötoiminnan suhteen alkua. 

Kansalaisjärjestöjen ja valtion vakiintuneen yhteistyön alku oli kansainvälisen kontekstin sekä koti-

maisten valtionhallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa tapahtuneiden kehityskulkujen tulos. Tässä 

tutkielmassa analysoin näitä kehityskulkuja, joten tutkimuskysymykseni on: Millaisten prosessien 

seurauksena kansalaisjärjestöt kytkettiin osaksi valtion kehitysyhteistyötä vuonna 1974? Näkö-

kulma aiheeseen on vahvasti valtion, vaikka pohdinnan ytimessä on myös kehitysyhteistyön raken-

tuminen. Minkälaisen kontekstin suomalainen yhteiskunta, Suomen kehityspolitiikka sekä kansain-

väliset kehityskulut tarjosivat kansalaisjärjestöjen vuosittaisen tuen vakiinnuttamiselle? Tarkastelen 

kansalaisjärjestöjen tuen alkuun johtaneita prosesseja, tuen vakiintumista ja sen ensimmäisiä vuo-

sia. Kyseessä oli valtasuhde, joka muokkasi julkista rahoitusta saaneiden kansalaisjärjestöjen ase-

maa kansalaisyhteiskunnan toimijoina. 

Aluksi tarkastelen lyhyesti nykymuotoisen kehitysyhteistyön alkuvaiheita, kuten kehitysyhteistyön 

kytköksiä kolonialismiin ja kylmään sotaan sekä YK:n vaikutuksen kasvua. Kansainväliset kehitysku-

lut auttavat ymmärtämään Suomen kehitysyhteistyön toimintakontekstia sekä yhteistyölle asetet-

tuja normeja. Kehitysyhteistyö oli lähtökohtaisesti hyvin kansainvälistä toimintaa sitoen yhteen 

 
13 Arvostelukriteerit koskien kansalaisjärjestöjen määräraha-anomuksia 1.10.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteis-
työn tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
14 Ainamo & Lindy 2013, 68-69. 
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avunantajavaltion, kohdemaan sekä kansainväliset valtioiden väliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt. 

Kansainväliset kehitysdiskurssit lävistivät kaiken kehitysyhteistyön Suomessa. Myös kehityksen his-

toriallisen prosessin tarkastelu paljastaa, että ensisilmäyksellä epäitsekkään termin takaa löytyy 

muutakin. 

Osana kehityskulkujen rakentamista ovat katsaukset Suomen yhteiskunnassa tapahtuneisiin muu-

toksiin, valtionhallinnon kehityspolitiikan ja -yhteistyön muotoutumiseen ja määrälliseen kasvuun 

ennen vuotta 1974. Yhtä lailla siihen kuuluvat myös kehitysmaaliikkeen alku ja kasvu sekä kansalais-

järjestöjen kansainvälinen- ja kehitysyhteistyötoiminta. Tarkastelun keskiössä on valtionhallinnon ja 

kansalaisjärjestöjen suhde sekä sen muutokset kehitysyhteistyön saralla 1960-luvulla ja 1970-luvun 

alussa. Kansainvälisyys on osa tulkintaa, koska Suomessa kehityspolitiikan kasvu ja uudet toimin-

nanmuodot, kuten kansalaisjärjestöjen tukijärjestelmä, kytkeytyivät kylmän sodan kontekstiin, YK:n 

suosituksiin sekä muiden avunantajamaiden esimerkkiin. Suomi otti mallia varsinkin muista Pohjois-

maista, erityisesti Ruotsista ja Norjasta. Suomen kehitysyhteistyön prosessit olivat osa kansainvä-

listä jatkumoa omista kulttuurista lähtökohdista15. Keskityn laajalti pohtimaan, mitkä asiat johtivat 

kansainvälisesti, valtionhallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteis-

työntuen vakiinnuttamiseen vuonna 1974. 

Tutkielman lopussa käännän katseen tuen ensimmäisiin vuosiin. Ensimmäisten vuosien tarkaste-

lussa keskiössä ovat valtion vaatimukset kansalaisjärjestöjen toiminalle. Etsin vastauksen alakysy-

mykselle, miten ja millaisin perustein valtio on tukenut kansalaisjärjestöjen ylläpitämää kehitysyh-

teistyötoimintaa sen ensimmäisten vuosien aikana? Kysymys on olennainen, koska suhteen vah-

vemman osapuolen valtion vaatimukset määrittelevät vahvasti koko yhteistyötä. Toisaalta osalla 

järjestöistä oli esimerkiksi kokemusasiantuntijuutta, joka saattoi vahvistaa joidenkin kansalaisjärjes-

töjen asemaa. 

Tutkimuskirjallisuudessa kansalaisjärjestöjen nousukausi kehitysyhteistyön toimijoina sijoitetaan 

1980-luvulle ja 1990-luvun alkuun. Erityisesti 1980-lukua on kehitysyhteistyön saralla kutsuttu kan-

salaisjärjestöjen vuosikymmeneksi.16 Tutkielmassani on tarkoitus selvittää, millaiset prosessit loivat 

Suomessa mahdollisuudet kansalaisjärjestöjen kultakaudelle valtiollisen kehitysyhteistyön kana-

vina. Tutkielmani pääasiallinen aikarajaus on 1960-luvun puolestavälistä vuoteen 1977, vaikka poh-

justan myös Suomen kehitysyhteistyön syntyyn johtaneita poliittisia ja historiallisia prosesseja. 

 
15 Tvedt 2007, 615. 
16 Banks, Hulme & Edwards, 707-708; Tvedt 1998, 1; Tvedt 2002, 368; Edwards & Hulme 1996, 3. 
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Tästä huolimatta pääasiallinen tutkimusjakso alkaa vasta 1960-luvu puolesta välistä eli Suomen ke-

hitysyhteistyön institutionalisoitumisesta sekä kehitysmaaliikkeen syntymisestä. Tutkielmani keskit-

tyy kehityskulkuihin, jotka johtivat tuen alkuun vuonna 1974 sekä siihen, miten kansalaisjärjestöjen 

ja valtion uudenlainen suhde lähti käyntiin. Tarkasteluajanjaksoksi riittää kolme vuotta tuen alusta 

eli vuoteen 1977 asti, koska pääasiallinen näkökulmani ei ole tuen toiminnassa.  

Pro gradu -tutkielmani toinen osapuoli on julkisorganisaatio eli valtio ja siellä erityisesti ulkoasian-

ministeriö ja sen neuvoa-antava elin kehitysapuasian neuvottelukunta. Ulkoasiainhallinto on ulko-

poliittisen johdon työväline, joka kerää ja analysoi tietoja, esittää vaihtoehtoja sekä valmistelee ja 

toteuttaa päätöksiä. Sen tehtäviin ei varsinaisesti kuulu päätösten tekeminen, mutta yleisesti aja-

tellaan ulkoministeriön virkamiesten vaikuttavan suuresti ulkopolitiikkaan. Ministeriön ja edustus-

tojen avulla ulkoasiainministeriö tuo toimintaansa ja Suomen ulkopolitiikkaa tunnetuksi muiden val-

tioiden hallituksille sekä muille kansainvälisille toimijoille. Ulkoasiainministeriö eroaa muista minis-

teriöistä, koska se ei valmistele lakeja vaan reagoi kansainvälisiin ilmiöihin ja auttaa ulkopolitiikan 

johtoa niiden käsittelyssä. Samalla ulkoasiainministeriö on paremmin suojassa sisäpolitiikan muu-

toksilta.17 

Kehityspolitiikka on yksi ulkopolitiikan osa-alueista ja tästä syystä valtionhallinnossa kehitysyhteis-

työasioita hoitaa ulkoasianministeriö. Ulkoasiainministeriön alaisuudessa on toiminut kehitysapu-

toimisto vuodesta 1965, joka laajeni kehitysyhteistyöosastoksi vuonna 1972. Vuoden 1974 vuosi-

kertomuksessa osaston tehtäviä kuvaillaan seuraavasti: ”Sen toimipiiriin kuuluvat kehitysyhteis-

työsuhteet vieraisiin valtioihin, Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluviin ja muihin kehitysyhteistyön 

alalla toimiviin kansainvälisiin järjestöihin, rahastoihin ja laitoksiin, kehitysyhteistyön toimeenpano 

sekä sitä koskeva tiedotustoiminta.” Kehitysyhteistyöosaston alaisuudessa toimii kolme eri yksik-

köä, jotka ovat suunnittelutoimisto, monenkeskisen kehitysyhteistyöntoimisto ja kahdenvälisen ke-

hitysyhteistyöntoimisto. Lisäksi organisaatiossa on tilinpitoa ja sisähallinnollisia toimia varten suo-

raan osaston johdon alainen yleisjaosto sekä tiedotusjaosto.18 Ulkoasianministeriö päättää kansa-

laisjärjestöille jaettavista avustuksista kuultuaan ensin kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaa.19 

Kehitysyhteistyöasian neuvottelukunta toimi ”ulkoministeriön neuvoa-antavana elimenä 

 
17 Soikkanen 2003, 14-15. 
18 Kehitysyhteistyön vuosikertomukset 1974 ja 1975. 
19 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975. 
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kansainvälistä kehitysyhteistyötä koskevissa ja sellaisissa kansainvälisen talouden kysymyksissä, 

joissa kehitysyhteistyöaspekti on etualalla”.20 

Suhteen toisena osapuolena olivat erilaiset kansalaisjärjestöt, joilla oli entuudestaan tai jotka tuen 

myötä olivat aloittaneet kehitysyhteistyön tai siihen liittyvän tiedotustoiminnan kotimaassa. Kansa-

laisjärjestöllä viittaan ei-valtiollisiin järjestöihin (non-govermental organisation, NGO). Tutkielmani 

keskiössä ovat suomalaiset kansalaisjärjestöt, joiden aktiivinen toiminta vaikutti järjestöjen kehitys-

yhteistyön tuen vakiinnuttamiseen. Kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt olivat taustaltaan, 

periaatteiltaan ja motiiveiltaan toisistaan eroavia toimijoita. Kansalaisjärjestöjen heterogeeninen 

kenttä sisälsi: uskonnollisia, poliittisia, humanitaarisia, taloudellisia, ja teollisuuden järjestöjä sekä 

opiskelija-, solidaarisuus- ja osakuntaliikkeitä. Sivuan tutkielmassani valtion suhteen eroa uskonnol-

lisiin ja muihin kansalaisjärjestöihin. Kansalaisjärjestöt eivät olleet varoja jaettaessa tasavertaisia, 

sillä lähetysjärjestöille oli muun muassa vuodesta 1977 alkaen oma budjettinsa, joka ylitti jaettujen 

määrärahojen osuuden muille kansalaisjärjestöille. Määrärahojen jaottelu osoittaa, etteivät kansa-

laisjärjestöt olleet tasavertaisia valtion silmissä. 

Kansalaisjärjestöihin liittyy kansalaisyhteiskunnan käsite. Kansalaisyhteiskunta -termiä käytän ku-

vaamaan valtion ja yksityisen sektorin ulkopuolella tapahtuvaa ihmisten vapaaehtoista organisoitu-

mista ennen kansalaisjärjestöjen tuen vakiintumista. Kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt 

olivat tarkasteltavana ajanjaksona vielä pääasiallisesti valtioista riippumattomia kansalaisyhteiskun-

nasta nousevia toimijoita, jotka määrittelivät omat projektinsa. Rahoituksen vakiintuminen ja tuen-

hakuprosessi muuttivat valtion ja kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen suhdetta. Myös 

Suomessa kansalaisjärjestöjen tuenmyöntämisprosessia määritteli liuta tarkkoja valintakriteerejä. 

Tulkitsen valtion laajemman tuen muuttaneen kansalaisyhteiskunnan ja tukea saavien järjestöjen 

suhdetta. 

Tutkielmassani tärkeä käsite on kehitys: kehitysapu, kehitysyhteistyö, kehityspolitikka ja kehitys-

maa. Käsitteenä kehitys on hyvin monimerkityksellinen. Kehitysmaatutkija Juhani Koposen mukaa 

kehityksen käsitteellä on kolme perusulottuvuutta.  Kehitys voidaan nähdä: (1) arvolatautuneesti 

päämääränä sisältäen eurooppalaisen edistys- ja sivistysajattelun, (2) empiirisenä yhteiskunnalli-

sena ja historiallisena prosessina tai (3) interventiona eli kehittämisenä.21 Arkiajattelussa kehitys 

 
20 Kehitysyhteistyökomitean mietintö 1978:11, sivu 123. Ulkoministeriön kirjasto. 
21 Koponen 2007, 49-65. 
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yleensä määritellään modernisaationa.22 Kehitys-käsitteen myönteinen lataus johtuu siitä, että ke-

hitys on tuonut mukanaan sosiaalisia parannuksia ja helpottanut ihmisten elämää.23 Kehitys on his-

toriallisesta näkökulmasta kuitenkin ristiriitainen käsite. Kehityskriittisen (post-development) tutki-

jan Gilbert Ristin mukaan kehitys -käsitteen suurimpia ongelmia on sen varjolla rakennetut hyvin 

epätasa-arvoiset valtasuhteet. Hän kritisoi, että kehityksestä on tullut universaali, muttei monikult-

tuurinen.24  

Ristin mukaan kehitys -käsitteellä on pitkä historia alkaen antiikista ja Aristotelesta.25 Lännen ja poh-

joisen, erityisesti Euroopan, ylivallan legitimointiin kehitys loi pohjaa 1800-luvulla kulttuurievoluu-

tion (social evolution) näkemyksen myötä. Sen mukaan historialla on sama sisältö kuin edistyksellä, 

jolloin kaikki valtiot kulkevat läpi samanlaiset kehityskulut. Läntisillä yhteiskunnilla oli näkemyksen 

mukaan etumatka, jolloin länsi kykeni oikeuttamaan ottamansa johtoaseman.26 Kehitys nähtiin yh-

teiskunnallisena modernisaatioprosessina, jota käytiin läpi teollisissa yhteiskunnissa.27 Ei-läntisiltä 

yhteiskunnilta riistettiin oikeus omaan historiaansa ja kulttuuriinsa, kun usko luontaiseen ja jatku-

vaan kehitykseen esti alueiden arvioinnin niiden omista lähtökohdista. Sen sijaan niitä peilattiin län-

nen kehitykseen. Näin kulttuurievolutionismi tarjosi poliittisen legitimoinnin uudenlaiselle kolo-

nialismin aallolle 1800-luvun loppupuolella, kun osa Euroopan valtioista nimesi itsensä historian 

edelläkävijöiksi.28 Koponen on tulkinnut, että kehitys -käsitteen juuret ovat syvällä kolonialismin 

ajassa, koska kehitys kuului oleellisena osana siirtomaajärjestelmän ylläpitoon ja oikeutukseen.29 

Toisen maailmansodan jälkeen, siirtomaavallan alettua purkautua Afrikassa ja Aasiassa, develop-

mentalismi alkoi muotoutua. Developmentalismi sisälsi ajatuksen etelän ja pohjoisen vuorovaiku-

tuksesta, kehittämisestä sekä yhteisvastuusta. Developmentalismi on interventionistinen järjes-

telmä, jonka imperatiivi sallii pohjoisen puuttumisen kehitysmaiden ongelmiin sekä kohdemaiden 

kansalaisten elämään.30 Alueet, jotka eivät olleet vielä käyneet läpi modernisaatioprosessia, alettiin 

kutsua ”kehitysmaiksi” tai ”kehittyviksi” maiksi. Kehitysdiskurssin mukaan oletettiin, että yhteiskun-

nista tulee luonnonvoimaisen ja pääoman tai osaamisen viemisellä tuetun kehitysprosessin 

 
22 Koponen & Saritsa 2019, 13. 
23 Koponen 2007, 55. 
24 Rist 2014, 44-46. 
25 Rist 2014, 25-38. 
26 Rist 2014, 40-43; Koponen & Saritsa 2019, 13-14. 
27 Koponen 2007, 54; Koponen & Saritsa 2019, 13. 
28 Rist 2014, 40-43. 
29 Koponen 2020, 2,8; Koponen & Saritsa 2019, 13. 
30 Koponen 2007, 49-65. 
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seurauksena samanlaisia.31 Käytän tutkielmassani molempia termejä ilman arvolatausta, koska niitä 

käytettiin tutkimanani ajanjaksona. 

Tutkielmassani kehityksen käsite kietoutuu yhteiskunnallisen prosessin ja aktiivisen intervention 

ympärille. Koponen näkee Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan historiallisen muodostumisen deve-

lopmentalismin ja instrumentalismin välisenä rajankäyntinä sekä yhteenottona. Intrumentalismilla 

tarkoitetaan kehitysyhteistyön käyttämistä välineenä edistääkseen Suomen omia valtiollisia pää-

määriä.32 Suomen kehitysyhteistyön historia voidaan nähdä siis pyyteettömän auttamisen ja Suo-

men omien etujen ajamisen välisenä rajankäyntinä. Tämän taustan valossa näyttäytyy myös oma 

ymmärrykseni kehityksestä ja parasta onkin pitää käsitteen määritelmä, kuten Koponen sanoi, löy-

hänä ja monimerkityksellisenä33. 

Kehitysyhteistyön alkutaipaleella oli tapana puhua kehitysavusta ja myöhemmin kehitysyhteis-

työstä. Pyrin tutkielmassani käyttämään termejä samalla tavalla, sillä termistön muutos avusta yh-

teistyöksi kuvaa myös muutosta ajattelussa. Muutos käsitteiden käytössä on tapahtunut 1960-luvun 

ja 1970-luvun taiteessa. Kiljavan kuntoutuskeskuksessa 1969 pidetyssä kehitysyhteistyöseminaa-

rissa jo pohdittiin aktiivisesti käsitteen vaihtamista kehitysavusta kehitysyhteistyöksi. Kehitysaputoi-

miston ensimmäinen virkamies ja johtaja Jaakko Iloniemi34 kuvaa muutosta seminaaripuheessaan: 

”Monissa kielissä aletaan sana kehitysapu korvata uudella sanalla kehitysyhteistyö. Sanan vaihtami-

nen tapahtuu pikemminkin siksi, että on aika siirtyä ulkopuolisesta avusta kehitysmaissa tapahtuvan 

toiminnan tukemiseen osallistumalla siihen.” Puhujan mukaan kuitenkaan 1960-luvun lopulla mai-

nittua muutosta ei ollut vielä täysin saavutettu.35  

Kehitysavulla viittaan siis passiivisempaan avunsaamisen muotoon. Kehitysyhteistyössä taas sanan 

mukaisesti kuvataan avunantajan ja kohdemaan yhteistyötä. Tutkielmassani edellä kuvatusta näkö-

kulma erosta huolimatta sekä kehitysapu että kehitysyhteistyö kuvaavat kehitysyhteistyövaroin ra-

hoitettua toimintaa kehitysmaiden olojen parantamiseksi. Kehityspolitiikalla taas ymmärretään ke-

hitysavun ympärillä olevaa laajempaa poliittista kokonaisuutta, johon osana kuuluu kehitysyhteis-

työ. Kehityspolitiikka on yksi osa Suomen ulkopolitiikkaan ja kylmän sodan kontekstissa kehityspoli-

tiikan välineellinen merkitys korostui. 

 
31 Koponen & Saritsa 2019, 14. 
32 Koponen 2005, 155-157. 
33 Koponen 2007, 65; Koponen 2020, 2. 
34 Virtanen 2013, 7. 
35 Seminaariraportti, UM Suomen kehitysyhteistyö 12.R. Suomi. Fc12.R 352. Ulkoministeriön arkisto. 
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Kehitysyhteistyön kohteella taas on monia nimityksiä: kehitysmaa, kolmas maailma, etelä, köyhät 

maat ja niin edelleen. Kehityksen käsitteen esimerkin mukaan kyseessä on haastava termi määri-

tellä, koska kehitysmaat eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, vaikka pitkälti jaottelu perustuu maa-

ilman jakaantumiseen rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään36. Tutkielmassani käytän tästä eri-

laisten valtioiden kirjavasta joukosta nimitystä kehitysmaat tai kehittyvät alueet. Molemmilla viit-

taan kehitysyhteistyön kohteeseen eli valtioon, joka on saanut tutkimusajankohtanani kehitysapua. 

Kolmas maailma nimitystä käytetään nykyään synonyymina kehitysmaille, vaikka se on 1950- ja 

1960-luvulla viitannut siirtomaajärjestelmän purkautumiseen. Termi viittasi alun perin kansainväli-

seen poliittiseen asemaan eli liittoutumattomuuteen kylmän sodan maailmassa.37 Tutkielmassani 

kolmas maailma viittaa nimityksen alkuperäiseen merkitykseen ja näin ollen ei toimi synonyymina 

kehitysmaalle. Samalla termi kuitenkin sisältää joitain samoja piirteitä kuin kehitysmaa, mutta on 

konseptina laajempi. 

Kehitysyhteistyötä tehdään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä valtiontoimijoiden, valtioi-

den välisten järjestöjen, yritysten että kansalaisjärjestöjen toimesta. Kehitysyhteistyö voi olla mul-

tilateraalista tai bilateraalista.  Kehitysyhteistyön kentällä on erilaisia toimijoita, jotka toimivat eri 

kokoonpanoina. Kehitysyhteistyötä tekevän osapuolen lisäksi kohdemaa tai -alue tuo oman tasonsa 

kuvioon. Kehitysyhteistyö on monitasoinen ilmiö, jossa toimijoilla on erilaiset vaikutusmahdollisuu-

det riippuen niiden asemasta kuviossa. Terje Tvedt on kuvaillut, ettei kehitysyhteistyötä tekeviä kan-

salaisjärjestöjä voida tulkita vain kansallisessa kontekstissa vaan kyseessä on monimutkaisempi pro-

sessi, johon kietoutuvat kansainväliset ideologiset trendit, rahoittajien vaatimukset ja kansalaisjär-

jestöjen tavoitteet vuorovaikutuksessa kansallisten ja kulttuuristen olosuhteiden kanssa.38 Tutkiel-

mani pyrkii siis osittain myös kartoittamaan Suomen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen asemaa 

tässä kuviossa.  

 

 

 

 

 
36 Koponen 2007, 29-30. 
37 Koponen 2007, 33-34. 
38 Tvedt 1998, 4. 
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1.2. Tutkimuskirjallisuus 
 

Kehitysmaatutkija ja kansalaisjärjestötoimija David Kortenin mukaan virallisen kehitysyhteistyöken-

tän ulkopuolisten toimijoiden, pääasiallisesti kansalaisjärjestöjen, historiassa on tunnistettavissa 

neljä kehityskulkua, joita hän nimittää sukupolviksi. Ensimmäinen on hätäapuun ja hyvinvointipal-

veluihin keskittynyt sukupolvi, toisessa siirrytään yhteisöjen kehityksestä yhteisöjen mobilisointiin 

ja kolmannessa pyritään muuttamaan kehityksen institutionaalisia rajoituksia. Neljännessä sukupol-

vessa taas painotetaan sosiaalisten liikkeiden luomista etelään ja samalla erilaisten kansallisten ja 

kansainvälisten kansalaisverkostojen tukemista. Kortenin laajalti lainatun teorian mukaan sukupol-

vet muuttuivat vallitsevan kehitysstrategian mukaan.39 Tutkimusajankohtani sijoittuisi ensimmäi-

seen sukupolveen ja sen taitekohtaan toisen sukupolven kanssa. 

Norjalainen kansalaisjärjestöistä kirjoittanut kehitysmaatutkija Terje Tvedt kritisoi Kortenin suku-

polvijaottelua ja siihen sisältyvää evolutiivista developmentalismia. Tvedtin mukaan sukupolvija-

ottelu luo kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle myyttisen tarinan, jossa tilanne muuttuu hyvästä 

paremmaksi samalla jättäen huomioitta kansalaisjärjestökentän monimuotoisuuden. Tvedt kumoaa 

Kortenin sukupolviin sisäänrakennetun oletuksen kansalaisjärjestöistä aina ”progressiivisina” ja ”hu-

manitaarisina” toimijoina. Hänen mukaansa kaikki kansalaisjärjestöt, myös esimerkiksi fundamen-

talistiset terroritekoihin syyllistyneet, ovat osa järjestökenttää. Tvedt peräänkuuluttaa monipuoli-

sempaa käsitystä kansalaisjärjestöistä sekä muistuttaa kansalaisjärjestökentän heterogeenisyy-

destä, josta ei voida sulkea toimijoita pois yhtenäisen tarinan nimissä.40 Myös Suomen kansalaisjär-

jestökenttä oli täynnä eri lähtökohdista toimivia järjestöjä, joilla oli toisistaan eroavia tavoitteita. 

Erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintakontekstiin liittyy kansalaisyhteiskunnan konsepti. Kansalais-

yhteiskuntatutkija Michael Edwardsin mukaan kansalaisyhteiskunta -käsitteen tutkimuksessa on 

kolme pääsuuntausta: ensimmäisessä suuntauksessa kansalaisyhteiskunta on osa yhteiskuntaa, toi-

sessa kansalaisyhteiskunta on omanlaisensa erillinen yhteiskunta ja kolmannessa kansalaisyhteis-

kunta on julkinen tila. Näistä yleisin on ensimmäinen, jonka inspiraatio tulee Alexis de Toquevillen 

1800-luvun kirjoituksista Yhdysvaltojen järjestöelämästä.41 Tutkielmassani kansalaisyhteiskunta on 

tulkittu osaksi yhteiskuntaa, koska suuntaus painottaa valtion, liike-elämän ja kansalaistoimijoiden 

vuorovaikutuksellista suhdetta. Suuntaus painottaa järjestöelämää. Tästä huolimatta tulkitsen 

 
39 Korten 1990, 114-132. 
40 Tvedt 1998, 34; Tvedt 2002, 364-366; Tvedt 2006, 343-345. 
41 Edwards 2009, 10. 
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kansalaisyhteiskunta -käsitteen laajemmin eli järjestökentän lisäksi siihen kuuluu myös järjestäyty-

mättömämpi kansalaisaktiivisuus. 

Julkisen rahoituksen turvin toimivien kansalaisjärjestöjen asemasta osana kansalaisyhteiskuntaa on 

käyty rajanvetoa.42 Kortenin jaottelu ei riittävästi huomio, että monet kehitysyhteistyötä tekevät 

kansalaisjärjestöt eivät ole täysin itsenäisiä toimijoita. Kansalaisjärjestöjen kautta on kanavoitu val-

tioiden julkisia kehitysyhteistyönmäärärahoja laajamittaisemmin 1960-luvulta lähtien. Tällöin on 

syntynyt valtasuhde, jossa rahojen jakajalla on usein vahvempi asema. Muun muassa Nicola Banks, 

David Hulme ja Michael Edwards, Vijay Pratap ja Thomas Wallgren sekä Terje Tvedt ovat kyseen-

alaistaneet valtion rahoittamat kansalaisjärjestöt osana kansalaisyhteiskuntaa, koska toiminnan ta-

voitteet tulivat usein kansalaisyhteiskunnan ulkopuolelta. Pelkona on, että julkisesti rahoitetut jär-

jestöt ovat ensisijaisesti vastuussa rahoittajilleen eikä niinkään järjestön jäsenkunnalle tai niille ih-

misille, joita järjestöt pyrkivät auttamaan. Näin kansalaisjärjestöjen toimintaa, periaatteita ja tavoit-

teita määrittelee tuen antajan valintakriteerit. Tutkijoiden mukaan tuki kutisti kansalaisjärjestöt 

enemmänkin valtion palveluntuottajiksi.43 Tvedt menee jopa niin pitkälle, että kansalaisyhteiskun-

taan kuulumisen sijasta kansalaisjärjestöt muodostavat muiden kehitysyhteistyön toimijoiden 

kanssa oman kansainvälisen suljetun ryhmänsä, jonka alla toimivat pienemmät kansalliset ryhmit-

tymät. Nämä kansalliset järjestelmät olivat historiallisten ja kulttuuristen prosessien tulosta.44  

Tutkielmani keskittyy kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön valtion rahoitukseen johtaneisiin pro-

sesseihin, jonka vuoksi tulkitsen kansalaisjärjestöt pääasiallisesti vielä osaksi suomalaista kansalais-

yhteiskuntaa. Tarkasteluajanjaksoni sijoittuu taitekohtaan, jossa muutos kehitysyhteistyötä teke-

vien kansalaisjärjestöjen asemaan suhteessa valtioon sekä kansalaisyhteiskuntaan tapahtui. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, että järjestöt olisivat ennen tuen alkua olleet immuuneja kotimaisen ja kan-

sainvälisen kehitysyhteistyökentän muille toimijoille.  

Suomalaisen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön muodostuminen on ollut historiallinen prosessi, 

joka on seuraillut kansainvälisiä esimerkkejä omista kulttuurisista lähtökohdistaan. Lauri Siitonen on 

väitöskirjassaan45 argumentoinut, että kansainvälisillä normeilla oli perustava vaikutus Suomen ke-

hityspolitiikan ja sen käytänteiden muotoutumiseen. Hänen mukaansa kansainväliset normit 

 
42 Hakkarainen & Kontinen 2007, 308-309. 
43 Tvedt 2002, 371-372; Banks, Edwards & Hulme 2015, 707; Pratap & Wallgren 2000, 45-48. 
44 Tvedt 2002, 367-368. 
45 Siitonen, Lauri: Aid and Identity Policy – Small Donors and Aid Regime Norms, 2005. 
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siirtyivät kansallisille areenoille, joissa ne adaptoitiin osaksi kansallista identiteettiä, samankaltaisia 

normeja ja arvoja. Siitosen mukaan kehitysyhteistyö oli osa Suomen identiteettipolitiikkaa kylmän 

sodan värittämässä maailmassa.46 Perustan osan tulkinnastani Siitosen tutkimukselle ja lopputulok-

sille. Kehitysmaatutkija Juhani Koponen taas on kuvannut Suomen kehitysyhteistyön historiaa hyvän 

tahtoisen auttamisen ja omien etujen ajamisen välisenä rajankäyntinä tukien Siitosen näkemystä.47 

Esimerkiksi identiteettipolitiikka oli osaltaan kehitysyhteistyön instrumentaalinen tavoite. Heidän 

tulkintojaan Suomen kehitysyhteistyön historiasta täydentävät tutkielmassani muutamat historiikit, 

artikkelit sekä Timo Soikkasen ulkoasiainministeriön historiat.48 

Suomessa kansalaisjärjestöjen ja valtion suhteesta kehitysyhteistyönkentällä ei ole tehty kovinkaan 

paljoa tutkimusta historian näkökulmasta. Aiheesta on aiemmin tehnyt Katja Hintikainen pro gradu 

-tutkielman otsikolla Kehityspolitiikan ruohonjuurella – Kansalaisjärjestöt Suomen kehitysyhteis-

työssä 1974-2010 käsittelee kansalaisjärjestöjen roolia ja asemaa Suomen kehitysyhteistyössä. Hin-

tikaisen tutkielma pysyy yleisesityksen tasolla, koska työn aikajänne on kovin laaja. Pyrin omassa 

tutkielmassani syvällisempään analyysiin tuen aloittamiseen johtaneista prosesseista. 

Jotta pääsen kiinni edellä mainittuihin kulttuurisiin ja historiallisiin prosesseihin ja syvempään ana-

lyysiin tuen alkuun johtaneista kehityskuluista, käsittelen myös Suomessa tapahtunutta rakenne-

muutosta, hyvinvointivaltion rakennusprosessia sekä kansainvälisyydessä tapahtunutta muutosta. 

Apuna ovat erityisesti Pertti Haapalan toimittama Suomen rakennehistoria – Näkökulmia muutok-

seen ja jatkuvuuteen 1400-2000 sekä Koposen ja Sakari Saaritsan toimittama Nälkämaasta hyvin-

vointivaltioksi – Suomi kehityksen kiinniottajana. Haapalan teos tarkastelee Suomen historiaa mak-

rotason rakenteiden kautta, kun taas Koposen ja Saaritsan teos yhdistää historiantutkimusta ja ke-

hitystutkimusta. Molemmat tutkimukset luovat vaihtoehtoisen katsauksen Suomen historiaan pai-

nottaen sitä, ettei Suomen muutos kehitysmaasta kehittyneeksi ollut kansainvälisesti poikkeukselli-

nen vaan eritahtinen. Samalla ne painottavat, että Suomi ei ole toiminut yksin vaan kansainvälisillä 

suhteilla on ollut jatkuva vaikutuksensa.49 

 
46 Siitonen 2005, 310-311. 
47 Koponen 2005, 155-157. 
48 Esim. Artto, Juhani: Kohti Kumppanuutta – Kuinka Suomi oppi tekemään kehitysyhteistyötä 1965–2005, 2005; Ai-
namo, Antti & Lindy, Ilari: Lähetysseurasta kaupan tueksi - Suomalaisen kehitysyhteistyön institutionaalinen historia, 
2013; Hakkarainen, Outi; Toikka, Miia: Wallgren Thomas: Unelmia maailmasta – Suomalaisen kehitysmaaliikkeen juu-
rilla, 2000; Salonen, Kirsi; Rekola, Juha: Kepa 20-vuotta. Historiikki – lyhyt oppimäärä, 2005. 
49 Haapala & Lloyd 2018, 6-30; Koponen & Saaritsa 2019, 11-31. 
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Yhteiskunnassa tapahtunut murros, talouskasvu ja hyvinvointivaltion rakennusprosessi mahdollisti-

vat Suomen valtiolle kehitysavun aloittamisen sekä kansalaisille huomion kiinnittämisen oman hy-

vinvoinnin ulkopuolelle. Aikakauteen liittyy kehitysmaaliikkeen ja muun kansalaisliikehdinnän li-

sääntyminen. Katja-Maria Miettunen on väitöskirjassaan käsitellyt 1960-luvun historiakuvaa ja 

Martti Siisiäinen taas on tutkinut protestijaksoja Suomessa.50 Nämä teokset auttavat hahmotta-

maan Suomen kansalaisyhteiskunnassa tapahtunutta kuohuntaa, joka liittyi kehitysmaaliikkeen 

nousuun. Kansalaistoimintaan liittyvä tutkimuskirjallisuus edustaa pitkälti tarkasteluni toista puolta 

ja auttoi ymmärtämään myös Tvedtin korostamaa kansalaisjärjestökentän heterogeenisyyttä. 

 

 

1.3. Lähdeaineisto 
 

Käytän lähdeaineistonani ulkoasiainministeriön alaisuudessa toimineen kehitysyhteistyöelimen51 

tuottamia asiakirjoja, kehitysapuasian neuvottelukunnan alaisia komiteamietintöjä, ulkoasiainmi-

nisteriön vastaanottamia kansalaisjärjestöjen kannanottoja, Suomen tutkimusaikana voimassa ol-

lutta lainsäädäntöä, YK:n kehitysstrategioita 1960- ja 1970-luvuille sekä muutamaa aiheesta kirjalli-

suudessa esiintyvää muistelua. Työni näkökulman vuoksi painotus on ollut valtionhallinnon tuotta-

missa asiakirjoissa. 

Laajimman ja merkittävimmän lähderyhmäni muodostavat ulkoministeriön arkistosta löytyvät vi-

ranomaistyönä tehdyt ei-julkiset asiakirjat. Kehitysyhteistyöosaston alaisuudessa tehdyt asiakirjat 

sisältävät pääasiallisesti muistioita ja taustoittavia liitemuistioita, joissa selvitetään kansalaisjärjes-

töjen kehitysyhteistyötä, muiden Pohjoismaiden käytäntöjä ja mahdollisia valtion tuenantamisen 

tapoja sekä kriteerejä. Muistioista keskeisimpiä ovat ne, joissa selvitetään kansalaisjärjestöjen kan-

sainvälistä toimintaa ja kehitysyhteistyötä sekä perustellaan niiden merkitystä Suomen valtiolle. Sa-

malla käsitellään, millaisia odotuksia valtionhallinnossa oli järjestöjen työlle ja miten niiden tukea 

perusteltiin. Tästä lähderyhmästä löytyvät myös tuenjakokriteerit sekä tukia hakeneet järjestöt ja 

perustelut ulkoasianministeriön päätöksille tuensaajista. Muistioiden lisäksi kansalaisjärjestöjen ja 

 
50 Miettunen, Katja-Maria: Menneisyys ja historiakuva: Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana 
ajanjaksona, 2009; Siisiäinen, Martti: Suomalainen protesti ja yhdistykset. Tutkimuksia yhdistyslaitoksen kehityksen ja 
protestijaksojen suhteesta suurlakosta 1990-luvulle, 1990. 
51 Kehitysaputoimisto perustettiin vuonna 1965. Sen nimi vaihtui organisaatiouudistuksen myötä kehitysyhteistyöosas-
toksi vuonna 1972. Käytän tässä kappaleessa myöhempää nimitystä kehitysyhteistyöosasto.  
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valtion suhdetta käsittelevässä arkistomateriaalissa on seminaariraportteja, suomalaisilta yliopis-

toilta tilattuja selvityksiä, tiedotteita, kyselylomakkeita ja aloitteita.  

Arkistomateriaalin toinen puoli on ulkoasianministeriön vastaanottamat eri lähetys- ja kansalaisjär-

jestöjen yhteydenotot, kuten aloitteet ja kannanotot. Kansalaisjärjestöjen ulkoasiainministeriölle lä-

hettämät kannanotot luovat kuvaa järjestöistä aktiivisina toimijoina ja kehitysyhteistyöntukijoina jo 

ennen vuotta 1974. Kannanotot kuvaavat kasvavaa kiinnostusta ja kansalaisaktiivisuutta kehitys-

maiden ongelmia kohtaan.  

Täydennän edellä kuvailtua arkistomateriaalia koontiraportilla Suomen kehitysaputoimisto vuosina 

1961–1966, Kehitysyhteistyön vuosikertomuksilla 1972–198052 sekä vuonna 1974 ilmestyneellä 

Kansainvälisen kehitysavun periaateohjelmalla. Kehitysyhteistyön vuosikertomukset ja edellä mai-

nittu koontiraportti luovat kontekstin, mitä valtion kehitysyhteistyössä kokonaisuudessaan tapah-

tui. Vuosikertomukset ovat tiivistelmiä vuosittaisista valtion kehitysyhteistyön tapahtumista, mää-

rästä sekä päämääristä, jotka ohjailivat Suomen kehityspolitiikkaa. Periaateohjelma taas sisältää ni-

mensä mukaisesti yleisiä periaatteita ja suuntaviivoja Suomen kehitysyhteistyölle. Periaateohjelman 

merkittävyyttä lisää se, että seuraava vastaava asiakirja ilmestyi vasta vuonna 1993.  

Ulkoasianministeriön asiakirjoja täydennän kehitysyhteistyöosaston neuvoa-antavanelimen kehi-

tysapuasiain neuvottelukunnan mietinnöillä. Keskeisin tutkielmalleni oli vuonna 1974 ilmestynyt 

Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö (1974:24). Kyseessä oli erikseen 

kansalaisjärjestöjen kansainvälistä ja kehitysyhteistyötoimintaa selvittämään vuonna 1972 asetetun 

komitean päätösmietintö. Mietintö perustuu komitean Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella 

teetättämään selvitykseen, joka pohjautui kansalaisjärjestöille tehtyyn kyselytutkimukseen sekä 

täydentäviin kehitysyhteistyöosaston virkamiesten haastatteluihin. Komiteamietintö tuo siis koot-

tua tietoa kansalaisjärjestöjen toiminnasta sekä työlle annetuista merkityksistä. Kirjallisuudesta löy-

tyvät kehitysyhteistyöviranomaisten ja kansalaisjärjestöaktiivien muistelut täydentävät kuvaa kan-

salaisjärjestöjen ja valtion suhteesta. Niiden avulla ei voida kuitenkaan tehdä laajoja yleistyksiä. 

Suomen kehitysyhteistyön sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kansallista kontekstia täydennän val-

litsevalla lainsäädännöllä. Keskeisiä ovat voimassa ollut vuoden 1919 hallitusmuoto sekä yhdistys-

laki. Nämä molemmat määrittivät sekä kansalaisjärjestöjen että valtionhallinnon toiminnan rajoja. 

 
52 Ulkoasianministeriön kansainvälisen kehitysavun toimisto, Ensimmäinen toimintavuosi 1.3.1965-28.2.1966; Kehitys-
yhteistyön vuosikertomukset 1972-1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978-1979, 1980. 
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Nykymuotoisen kehitysavun alkua korostaa Yhdysvaltojen presidentin Harry S. Trumanin ajanhen-

keä peilaillut virkaanastujaispuhe, jonka seurauksena nykymuotoinen kehitysajattelu tuotiin kan-

sainvälisen politiikan keskiöön. Lisäksi täydennän Suomen kehityspolitiikan kansainvälistä konteks-

tia YK:n kehitysstrategioilla 1960- ja 1970-luvuille. YK:lla ja edellä mainituilla asiakirjoilla oli keskei-

nen vaikutus kaikkeen Suomen kehitysyhteistyöhön. 

 

 

1.4. Metodi 
 

Tutkimuskysymykseni, miten kansalaisjärjestöt kytkettiin osaksi valtion kehitysyhteistyötä, sisältää 

ajatuksen kehityspolitiikan kontekstista eli asiayhteyksistä. Millaiset kehityskulut ja millainen yhteis-

kunta mahdollisti kansalaisjärjestöjen liittämisen yhdeksi valtion kehitysavun muodoksi. Markku 

Hyrkkänen muistuttaa teoksessaan Aatehistorian mieli, ettei ennalta määrättyä kontekstia ole. Hä-

nen mukaansa tutkijan on kyettävä perustelemaan, miksi jokin konteksti voi olla hedelmällinen ja 

toimia tulkinnan turvana. Konteksti löytyy aikalaislähteitä sekä tutkimuskirjallisuutta tulkitsemalla 

ja kutomalla yhteen. Hyrkkäsen mukaan kontekstointi on tuloksellisinta, kun konteksti ymmärretään 

tutkimuksen välineenä sekä tuloksena. Hyrkkänen kirjoittaa kontekstoinnin olevan loputon prosessi, 

joka tulee osata katkaista tutkimuskysymyksellä. Hänestä suhteellisuudentajuisempaa olisi primää-

rin kontekstin sijaan puhua relevantista kontekstista. Relevantin kontekstin esittämiseen liittyy 

enemmän tulkinnanvaraisuutta, mutta epävarmuuden sietäminen on tärkeä osa tutkimuksen teke-

mistä.53  

Myös Juhana Saarelainen muistuttaa, ettei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa kontekstia. Hänestä 

lähteen, kontekstin ja tutkimuskysymyksen tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään näin 

luoden menneisyyden ihmisten todellisuutta. Yksittäiset asiat ovat merkityksellisiä aina osana jota-

kin kontekstia ja näin tutkimustulos on aina suhteellinen eli tulkintaa.54 Keskityn tutkielmassani tuo-

maan esille konteksteja, joissa kansalaisjärjestöt liitettiin osaksi valtion virallista 

 
53 Hyrkkänen 2002, 200-215. 
54 Saarelainen 2013, 246. 
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kehitysyhteistyöorganisaatiota. Kontekstoinnin avulla kuitenkin pyritään vastaamaan kysymykseen, 

mitä tämä merkitsee55. 

Maailmanpankin tutkijaryhmän jäsenet Michael Woolcock, Simon Szreter ja Vijayendra Rao argu-

mentoivat historiantutkimuksen tärkeyttä osana kehityspolitiikan kysymysten pohdintaa artikkelis-

saan How and Why Does History Matter for Development Policy. Tutkijaryhmä esittää yleisesti hy-

väksyttynä tosiasiana instituutioiden tärkeyden onnistuneelle ja tehokkaalle kehityspolitikalle. Ins-

tituutioilla he tarkoittavat niin apua antavia tahoja kuin kohdemaan rakenteita, erityisesti hyvän 

hallinnon vaatimusta. Tästä juontaa heidän ajatuksensa historian ja tätä kautta myös kontekstin 

merkityksestä.56  

Tutkijaryhmän näkemyksen mukaan olisi antoisaa entistä hanakammin yhdistää aikaa, kontekstia ja 

institutionaalisen muutoksen kompleksia prosessia. Historia ei anna suoraan vastauksia kehityspo-

litiikan kysymyksiin, mutta se kertoo miten ja miksi kehitysyhteistyön kannalta tärkeät instituutiot 

ovat muovautuneet. Metodit, konteksti ja prosessit ovat kirjoittajien mukaan keskeisimmät histori-

antutkimuksen tarjoamat analyyttiset välineet. Tutkijaryhmä painottaa yhtenä historian tarjoamana 

antina kontekstointia. Tutkijaryhmän pohdinta kontekstin merkityksestä ei ole yhtä laaja ja eri nä-

kökannoilta perusteleva kuin Markku Hyrkkäsen vaan he enemmänkin perustelevat kontekstin ym-

märtämisen merkitystä käytännön kehityspolitiikan onnistumisella.57 On perusteltua, että katson 

omaa tutkimusongelmaani kontekstoinnin avulla käyttäen kontekstia, Hyrkkäsen sanojen mukaan, 

sekä välineenä että osana tulostani. Kontekstointi tuo uutta näkökulmaa siihen, miten kansalaisjär-

jestöistä tuli osa valtion kehitysyhteistyöinstituutiota. Analysoin aineistoani historiatieteelle ominai-

sen lähdekriittisen metodin avulla vahvasti kontekstointia apuna käyttäen. 

Apuna kontekstin rakentamisessa käytän transnationaaliin historiaan viittaavaa ylirajaisuuden käsi-

tettä. Käsite ”ylirajaisuus” kuvastaa niiden ihmisten elämää, joiden perhesiteet, taloudelliset ja 

tunne-elämän sidokset ylittävät valtioiden ja poliittisten toimijoiden rajat sekä ovat monipaikkaisia. 

Terminä ylirajaisuus sisältää niin makro- kuin mikrotason eli se sisältää myös ihmisten arjessa tapah-

tuvan rajojen ylityksen sekä rajoilla käytävät neuvottelut. Rajoista neuvotellaan niin yksilöiden kuin 

eri tasoisten järjestöjen, valtioiden ja muiden globaalien toimijoiden välillä. Rajoja ylittävät ihmisten 

 
55 Saarelainen 2013, 244. 
56 Woolcock, Szreter ja Rao 2009, 1-11. 
57 Woolcock, Szreter ja Rao 2009, 14-16. 
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lisäksi myös tiede ja toimintatavat, josta kehitysyhteistyö on hyvä esimerkki.58 Rajoja voidaan ylittää 

myös saman valtion sisällä59, mutta tässä tutkielmassa ylirajaisuus viittaa valtioiden rajat ylittävään 

eli kansainväliseen toimintaan. 

Tutkielmani aikakauteen kuuluu yleinen kansainvälisyyden nousu, johon liittyy kansalaisten kiinnos-

tuminen kansainvälisitä asioista ja teemoista sekä yleinen sisäänpäin lämpiävyyden väheneminen. 

Elintason nousun myötä matkailu lisääntyi ja televisio tuli koteihin. Suomen saavuttivat kansainvä-

linen Yhdysvalloissa alkunsa saanut nuorisokulttuuri sekä monet ylikansalliset ideologiset sekä kult-

tuuriset vaikutteet. Samaan aikaan Suomen politiikka eli kansainvälistymisen kauttaan.60 Ihmiset, 

järjestöt ja Suomen politiikka siis alkoivat ylittää rajoja ja neuvotella niistä entistä enemmän. Tästä 

syystä ylirajaisuus auttaa myös minua hahmottamaan rajankäyntiä tutkimusajankohtanani. Koko 

tutkimusaiheeni on vahvasti sidottu tähän rajankäyntiin, koska kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka 

ovat lähtökohtaisesti monitasoisia ja ylirajaisia ilmiöitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Hirsiaho, Korpela ja Rantalaiho 2005, 12-14. 
59 Lamberg 2018, 31. 
60 Siisiäinen 1990, 63. 
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2. Ylirajaista toimintaa 
 

2.1. Kolonialismista kehitysyhteistyöhön 
 

Kolonialismi aikakautena määrittää edelleen globaalin pohjoisen ja etelän suhdetta leimaten kehi-

tysyhteistyötä. Kehitysmaatutkija Juhani Koposen mukaan kehitys-termin juuret ovat syvällä kolo-

nialismin ajassa, koska siirtomaiden hallintaan ja niiden resurssien hyväksikäyttöön liittyi tiiviisti 

myös konsepti alueiden kehittämisestä.61 Laajamittainen kolonialismin kausi sijoittui noin vuosiin 

1870–1940, jolloin julmat valtasuhteet kietoutuivat holhoavien perustelujen kanssa, joiden mukaan 

takapajuiset alkuperäiskansat tarvitsivat sivistystä. Suurimmat eurooppalaiset siirtomaavallat olivat 

Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Alankomaat, Belgia, Portugali, Italia ja Venäjä. Euroopan ulkopuolisista 

valloista kolonioita oli esimerkiksi Japanilla, Kiinalla, Yhdysvalloilla ja Turkilla.62 Ensimmäisen maail-

mansodan jälkeen perustettu Kansainliitto artikloissaan 22 ja 23 vakiinnutti mandaattialueet. Man-

daattialueet olivat alueita, joita Kansainliiton jäsenvaltiot hallitsivat liiton valtuutuksen perusteella, 

esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan häviäjävaltion Saksan siirtomaat jaettiin mandaattijärjes-

telmän avulla. Ristin mukaan mandaattialueet toivat kansainvälisen poliittisen legitimoinnin kolo-

nialismille.63  

Siirtomaajärjestelmä nojasi pitkälti kaupallisiin intresseihin, joista piti huolen siirtomaaisäntien yh-

teinen sopimus eksklusiivisista kauppaoikeuksista. Yleinen mielipide voitettiin esittämällä kolo-

nialismi luonnollisena asiana eli osana kehitystä. Perustelut kolonialismille olivat taloudelliset, po-

liittiset ja siirtomaa-alueille suunnattu hyväntekeväisyys. Kolonialismin esitettiin olevan velvollisuus 

eikä valinta, jota kerran aloitettuna tulee jatkaa. Argumentoitiin, että jos alkuperäiskansat eivät ke-

hitä resurssejaan, tulee kolonialistien tehdä se heidän puolestaan. Luonnonvarojen ”kehitys” oli 

hyödyllistä näin molemmille osapuolille.64 Jopa orjuutta ihmisoikeussyistä vastustaneet lähetyssaar-

naajat tukivat siirtomaajärjestelmää, koska heitä kiinnosti käännytystyö ja kolonialismi esitettiin 

heille orjakaupan aiheuttamien vääryyksien korjaajana.65  

 
61 Koponen 2020, 2, 8. 
62 Rist 2014, 47-55. 
63 Rist 2014, 58-67. 
64 Rist 2014, 47-55; Koponen 2020, 9. 
65 Rist 2014, 47-55. 
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Kolonialismi jätti jälkensä jopa hyväntahtoisimman oloisiin projekteihin. Kehittämistoiminta alkoi jo 

siirtomaa-aikana, kun myönnettiin siirtomaatukiaisia, aloitettiin kehittämisohjelmia, perustettiin 

kouluja, rakennettiin infrastruktuuria, muutettiin alueiden hallintorakenteita ja niin edelleen. Nämä 

toimet voidaan nähdä kehitysyhteistyön alkumuotona, vaikka ne tehtiin siirtomaaisäntien lähtökoh-

dista käsin.66 Koposen mukaan kehitys mahdollisti kolonialismin eikä niitä voida täysin erottaa toi-

sistaan. Kehitys oli välttämätön osa siirtomaavaltaa, vaikka kyseessä oli järjestelmä, joka perustui 

riistoon.67   

Gilbert Rist taas varoittaa vetämästä liian suoria yhtäläisyyksiä lähetystyön ja kolonialismin välille. 

Kolonialismin piirteet leikkasivat siirtomaajärjestelmän kokonaisuudessaan eli siirtomaaisännät ei-

vät nähneet alueiden alkuperäistä väestöä samanarvoisina vaan järjestelmään kuului oleellisesti 

riisto, kuten väestönsiirrot ja pakkotyö.68 Yksi raaimmista esimerkeistä siirtomaissa tapahtuneesta 

pakkotyöstä löytyy Belgian siirtomaasta Kongosta, jossa kumminkerääjiltä saatettiin amputoida raa-

joja, jos he eivät työskennelleet tarpeeksi tehokkaasti.69 Kolonialismi ei ole vain pala historiaa vaan 

aikakausi, jonka vaikutukset näkyvät entisissä siirtomaissa edelleen. Kolonialismi oli valtajärjes-

telmä, joka muutti pysyvästi siirtomaiden yhteiskuntaa ja itsetietoutta.70  

Toisen maailmansodan jälkeen valtasuhteet olivat kansainvälisen politiikan keskiössä, kun maail-

mansodan aikaisten liittolaisten Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä alkoi kylmä sota. Kaksinapai-

nen kylmän sodan poliittinen konteksti leimasi kehitysavun ensimmäisiä vuosikymmeniä.71 Olav 

Stokke, Terje Tvedt ja Gilbert Rist näkevät nykymuotoisen kehitysavun synnyn taustalla kylmän so-

dan vaikutukset.72 Stokke kirjoittaa kehitysavun olleen osa kylmän sodan valtapeliä. Läntiset valtiot, 

Yhdysvallat etunenässä, puolustivat julkisessa keskustelussa kehitysapua osana demokratian ja va-

paan markkinatalouden edistämistä sekä kommunismin uhan torjumista. Myös Neuvostoliitto ja sen 

liittolaiset käyttivät kehitysapua kansainvälisen politiikan välineenä. Kehitysavulla oli instrumentaa-

linen arvo.73 Ristin mukaan kylmä sota tukki YK:n poliittisen päätöksentekojärjestelmän muilta osin, 

jonka myötä järjestö keskittyi ihmisoikeuksiin, dekolonisaatioon ja kehitykseen.74 Kansainvälisen 

 
66 Rist 2014, 56-58; Koponen 2007, 63-64; Stokke 2009, 5. 
67 Koponen 2020, 9. 
68 Rist 2014, 56-58. 
69 Hochschild 2005, 182-188. 
70 Historian Without Borders: Addressing the Legacy of Colonialism 2018, 3. 
71 Rist 2014, 69-70; Stokke 2009, 3-4. 
72 Stokke 2009, 4-6; Stokke 2005, 36; Rist 2014 69-70; Tvedt 1998, 113. 
73 Stokke 2009, 4-6; Stokke 2005, 36. 
74 Rist 2014, 88-89. 
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politiikan painopiste siirtyi vanhoista siirtomaavalloista kohti uusia suurvaltoja Yhdysvaltoja ja Neu-

vostoliittoa.75 

Kylmän sodan poliittisessa kontekstissa siirtomaajärjestelmä alkoi purkautua, kun entiset siirtomaat 

vaativat itsenäisyyttä. Monet siirtomaaisännät vastustivat siirtomaidensa vaatimuksia, mutta toisen 

maailmansodan uuvuttamat valtiot joutuivat keskittymään jälleenrakentamiseen. Eurooppalaiset 

siirtomaavaltiot suhtautuivat vaatimuksiin itsenäisyydestä eri tavoin aina rauhanomaisista neuvot-

teluista sotilasvoiman käyttöön. Epäonnistunut Kansainliitto korvattiin Yhdistyneillä kansakunnilla 

(YK), johon myös Yhdysvallat liittyivät toisin kuin edeltäjäänsä. YK:sta tuli tärkeä dekolonisaatiota 

ajava elin, joka toimi sovittelijana siirtomaiden ja isäntien välillä. Entiset siirtomaaisännät joutuivat 

lopulta murtumaan itsenäisyysliikkeiden ja kansainvälisen painostuksen seurauksena. YK:n lisäksi 

Yhdysvaltojen painostuksella oli vahva merkitys.76 Ristin mukaan kolonialismin purkaminen ja kehi-

tyspolitiikan aloittaminen olivat Yhdysvaltojen etujen mukaisia, koska ne olivat uusi tapa jakaa maa-

ilma. Tässä kontekstissa termi kehitys sai uudenlaisen merkityksen.77 

Nykymuotoisen kehitysajattelun ja julkisista varoista rahoitetun kehitysavun juuret ovat 1900-luvun 

puolivälissä.78 Yhdysvaltojen hallinnossa käytiin keskustelua kehityksestä jo 1940-luvun puolivälissä, 

esimerkiksi vuonna 1946 selvitettiin, miten valtion ja kansalaisjärjestötoimijoiden ulkomaanavunoh-

jelmat voitaisiin yhdistää ja samana vuonna ulkoministeriön (Department of State) alaisuuteen pe-

rustettiin oma yhteistyöelin.79 Yhdysvaltojen presidentti Harry S. Truman esitteli virkaanastujaispu-

heessaan 20. tammikuuta 1949 laajalle yleisölle termin alikehitys (underdevelopment) synonyymina 

ekonomisesti jälkeenjääneille alueille ja toi näin kehityksen kansainväliseen politiikkaan.80 Presi-

dentti Trumanin ajan henkeä peilaileva virkaanastujaispuhe jakautui neljään osaan: ensinnäkin Tru-

man esitti Yhdysvaltojen jatkavan YK:n organisaatioiden tukemista, toiseksi hän lupasi Yhdysvalto-

jen jatkavan Euroopan jälleenrakentamista Marshall-avun muodossa ja kolmanneksi presidentti va-

kuutti Yhdysvaltojen luovan yhteisen puolustuselimen (NATO) Neuvostoliiton uhkaa torjumaan. 

Mullistavana neljäntenä kohtana (Point Four) Truman vaatii uutta ohjelmaa, jossa heidän tieteellistä 

 
75 Koponen 2007, 64. 
76 Stokke 2005, 34-36. 
77 Rist 2014, 69-70, 75. 
78 Stokke 2009, 3; Rist 2014, 70-71. 
79 Tvedt 1998, 48. 
80 Rist 2014, 70-71; Tvedt 1998, 48. 
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ja teollista kehitystään tulisi käyttää alikehittyneiden alueiden tukemiseen.81 On esitetty, että Tru-

manin ehdotuksen takana oli ajatus kehitysavusta ulkopolitiikan välineenä.82  

Puheessaan Truman jakoi maailman kehittyneeseen pohjoiseen ja alikehittyneeseen etelään. Ristin 

mukaan presidentti Trumanin julkiseen keskusteluun tuoma alikehitys loi uuden merkityksen kehi-

tyksen käsitteelle. Kehitys alettiin nähdä entistä vahvemmin transitiivisena käsitteenä eli alikehitys 

ei ollut kehityksen vastakohta vaan aloitustilanne.83 Ajatuksena oli, että alueet eivät vain kehity vaan 

niitä voidaan hyväntahtoisella interventiolla kehittää.84 Koposen mukaan developmentalismin kä-

site kuvaa edellä mainittua kehityksen historiallista käännettä. Developmentalismi on kehityskes-

kustelun ja -toiminnan yhdistävä kehikko, joka toi uudenlaisia yhteistyömuotoja entisten siirtomaa-

isäntien ja siirtomaiden välille. Koposen mukaan developmentalismin ytimessä on ajatus, että yh-

teiskuntia voidaan kehittää haluttuun suuntaan aktiivisella ja hyväntahtoisella puuttumisella. Histo-

riallisesti kehityskeskustelujen ytimessä on ollut kehitysapu.85  

Kansainvälisestä kehitysavusta tuli poliittisten ja taloudellisten muutosten myötä yleinen huolen-

aihe 1900-luvun jälkipuoliskolla. Kehitysavun institutionalisoi YK:n mukaan tulo 1940-luvun lopulla 

ja 1950-luvun aikana.86 YK:n vuoden 1948 Yleismaallinen ihmisoikeuksien julistus innoitti niin kut-

suttuja kehittyneitä valtioita sekä sitoutti YK:ta avustamaan yli läntisen maailman rajojen. Terje 

Tvedt on kuvaillut, että YK:n ihmisoikeuksien julistus kiteytti kehitysyhteistyön universaaleiksi koe-

tut tavoitteet, joita valtioiden lisäksi myös alalla toimivat kansalaisjärjestöt toteuttivat.87  

Saman vuoden lopulla YK:n yleiskokous (General Assembly) oli ottanut kehityksen mukaan käsitteis-

töönsä ja Trumanin puhe antoi sysäyksen perustaa erityisohjelmia kehityksen edistämiseksi. YK loi 

esimerkiksi tekniseen apuun keskittyvän Laajennetun teknisen avun ohjelman EPTA:n (Expanded 

Programme of Technical Assistance) 16. marraskuuta 1949. EPTA-ohjelma kansainvälisti kehitys-

avun tuomalla mukaan muitakin valtioita kuin entiset siirtomaaisännät. Kaiken takana oli ajatus yh-

teisvastuusta, jonka tärkeä tehtävä oli vakuutta kansainvälinen yhteisö, että osallistuminen kehitys-

apuun kuului kaikille vauraille maille.88 Valtioidenvälisillä organisaatioilla, kuten YK, oli kyky liikkua 

 
81 Harry S. Truman’s Inaugural Address 20.1.1949. 
82 Koponen 2020, 14; Tvedt 1998, 113. 
83 Rist 2014, 72-74; Stokke 2009, 4. 
84 Rist 2014, 72-74; Koponen 2007, 61. 
85 Koponen 2009, 61-62. 
86 Stokke 2009, 29. 
87 Tvedt 2006, 354. 
88 Koponen 2007, 61-62; Rist 2014, 88-89; Stokke 2009, 4-6; Tvedt 1998, 113. 
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eri valtioiden, mantereiden sekä kulttuurien välissä ja läpi. Organisaatiot pyrkivät luomaan yhteisiä 

projekteja, käytöstapoja ja normeja, jotka tuovat erilaisia yhteiskuntia yhteen.89 Näin tapahtui myös 

kehitysavun kentällä. 

Tulevina vuosikymmeninä kehitysavun kehikko alkoi rakentua valtioiden ja erilaisten valtiollisten ja 

ei-valtiollisten järjestöjen ympärille. Teknisen avun lisäksi tarvittiin pääomansiirtoja, joten täyden-

tämään EPTA-ohjelmaa perustettiin Maailmanpankin tukema rahasto (International Development 

Association) vuonna 1959. Nämä ohjelmat yhdistyivät YK:n kehitysohjelmaksi (United Nations De-

velopment Programme, UNDP) vuonna 1965. Kehitysavun piirissä kehitysohjelma UNDP:n lisäksi toi-

mivat YK:n alaiset järjestöt, kuten Elintarvike- ja maatalousjärjestö (Food and Agriculture Organiza-

tion, FAO), Kansainvälinen työjärjestö (International Labour Organization, ILO), lastenrahasto (Uni-

ted Nations Children's Fund, UNICEF) ja Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, 

WHO).90 YK:n ulkopuolisena elimenä Marshall-avun jakamiseen Euroopassa perustettiin jo 1940-lu-

vulla OECD:n (Oraganization for European Economic Council) edeltäjä OEEC, jonka yhteyteen luotiin 

merkittävä kehitysaputoimija DAC (Development Assistance Committee) vuonna 1961.91 

Ohjelmien ja järjestöjen lisäksi YK:lla oli keskeinen rooli kehitysavun tavoitteiden ja normien luojana.  

YK:n yleiskokous nimesi 1960-luvun kehityksen vuosikymmeneksi, jonka tavoitteina olivat talouden 

kasvu ja kehitysapu. YK:n suositteli jäsenvaltioitaan nostamaan vastikkeettoman ja vastikkeellisen 

kehitysavun osuuden vuosikymmenen loppuun mennessä yhteen prosenttiin bruttokansantuot-

teestansa.92 Samassa julistuksessa myös kannustettiin yhteistyöhön ei-valtiollisten järjestöjen 

kanssa.93 Viimeistään YK:n suositusten jälkeen kehitysavun antamisesta tuli kansainvälinen velvolli-

suus teollistuneille valtioille ja moni valtio perusti kehitysapuun keskittyvän viraston 1960-luvun ai-

kana. Näiden valtioiden joukossa oli myös Suomi.94 

Valtiot ottivat mallia bilateraaliseen kehitysapuun Yhdysvaltojen toisessa maailman sodassa kärsi-

neille valtioille myöntämästä vuonna 1947 aloitetusta Marshall-avusta.95 Koposen mukaan valtion 

rooli kehittäjänä vakiintui 1950- ja 1960-lukujen aikana ja valtiot dominoivatkin kehitysapukenttää 

 
89 Saunier 2013, 99-104. 
90 Stokke 2009, 3-7, 29-30. 
91 Stokke 2009, 7. 
92 Stokke 2005, 36; Stokke 2009, 7-8; Artto 2005, 13. 
93 Tvedt 1998, 113. 
94 Stokke 2005, 36; Stokke 2009, 7-8; Artto 2005, 13. 
95 Stokke 2005, 35. 



 

23 
 

koko 1960-luvun ajan.96 Avun kohteiden valintaan vaikuttivat monet asiat, kuten maiden siirtomaa-

menneisyys. Siirtomaakausi tuli päätökseensä 1960-luvun kuluessa muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta ja monista entisistä siirtomaista tuli YK:n jäseniä. Useimmiten juuri itsenäistyneet valtiot 

olivat entisten siirtomaaisäntiensä suurimmat bilateraalisen avun vastaanottajat. Kehitysavusta tuli 

entisille siirtomaaisännille keino vahvistaa kolonialismin aikana luotuja taloudellisia ja kulttuurisia 

suhteita, ylläpitää vaikutusvaltaansa sekä luoda riippuvuussuhteita itsenäistyneisiin siirtomaihin. 

Yhdysvallat ja muut läntiset suurvallat olivat kehitysavun ja sen ympärille rakennetun kehikon pää-

suunnittelijat. Hegemoniset valtiot, Yhdysvallat etunenässä, olivat suurimmat pelaajat kehityspoli-

tiikassa 1960- ja 1970-luvuilla.97 

Toisen kehityksen vuosikymmenen, 1970-luvun, aikana asetettuihin tavoitteisiin pyrittiin sitoutu-

maan entistä tiukemmin. YK asetti teollistuneille valtioille tavoitteeksi 0,7 prosenttia bruttokansan-

tuotteesta kehitysapuun vuosikymmenen puoliväliin mennessä.98 YK myös entistä vahvemmin kan-

nusti kaikkien kansankerrosten ottamista mukaan kehitystyöhön.99 Etelän valta näytti olevan kas-

vussa 1970-luvulla luoden toivoa, että etelä vihdoin tunnustettaisiin samanarvoisena toimijana kuin 

muut suvereenit valtiot. Monet uudet valtiot pyrkivät välttämään kylmän sodan ansan pysymällä 

puolueettomina eli osana “kolmatta maailmaa”. Kolmannen maailman valtiot loivat omia liittoumi-

aan, kuten Ryhmä-77 (Group-77, G-77), tukeakseen puolueettomuuttaan kylmässä sodassa.100 

Kasvava määrä ihmisiä tuki kolmannen maailman pyrkimyksiä ja vaati toimia alikehityksen syitä vas-

taan. Kasvavaa kritiikkiä saivat osakseen esimerkiksi suuret kansainväliset eri maissa toimivat yrityk-

set, jotka tekivät voittoa kolmatta maailmaa hyväksi käyttämällä.101 Samalla Euroopassa 1960-luku 

oli televisioiden nousukautta102, jolloin ihmiset näkivät videokuvaa Biafran nälänhädän alaisista tai 

Vietnamin sodan kauhuista. Samalla Vietnamin sota symboloi näkyvästi taistelua imperialismia vas-

taan.103 Nämä ovat esimerkkejä, jotka innoittivat ihmisiä toimiin kuten protestoimaan kaduille tai 

mukaan kansalaisjärjestöjen hankkeisiin.104 

 
96 Tvedt 1998, 100; Koponen 2007, 59.  
97 Stokke 2005, 36; Stokke 2009, 7, 131. 
98 Stokke 2009, 10. 
99 262 (XXV). International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade. 
100 Rist 2014, 140. Stokke 2009, 10. 
101 Rist 2014, 140. 
102 Salmi 2004, 364. 
103 Rist 2014, 141. 
104 Miettunen 2009, 58-59; Heinonen 2013, 60; Danielson & Wohlgemuth 2005, 522; Pratap & Wallberg 2000, 34. 
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Kansalaisjärjestöjä toimi kehityksen piirissä niin kohdemaissa kuin avunantajamaissa luoden globaa-

lin tai poikkikansallisen (transnational) kansalaisyhteiskunnan. Vaikka kyseessä on nimenomaan ei-

valtiollinen kenttä, on kansalaisyhteiskunta monin tavoin kytketty valtioon, sillä kansalaisjärjestöjen 

toiminta on aina sidottu valtioon ja kansalaisjärjestöt saattavat saada rahoitusta valtioilta. Rahoi-

tuksen kautta valtiolla oli sananvaltaa, mitä osia kohdemaan kansalaisyhteiskunnasta vahvistetaan 

tai millaisia kotimaisten kansalaisjärjestöjen kehityshankkeita tuetaan. Julkinen rahoitus saattoi vää-

ristää kansalaisjärjestöjen vastuuta toiminnastaan niin, että ne ovat ensisijaisesti vastuussa rahoit-

tajilleen eikä avunsaajille tai järjestön jäsenkunnalle. Valtion rahoitus saattoi järsiä kansalaisjärjes-

töjen toiminnan legitimiteettiä ja irrottaa ne kansalaisyhteiskunnasta. Valtion ja kansalaisjärjestöjen 

valtasuhteen lisäksi valta-asetelma etelän ja pohjoisen välillä on epätasa-arvoinen, koska rahoitus 

tulee usein pohjoisesta.105 Systemaattinen valtion tuki kehitysyhteistyötä tekeville kansalaisjärjes-

töille alkoi maailmalla 1960-luvun aikana, vaikka todelliseksi kansalaisjärjestöjen vuosikymmeneksi 

on kutsuttu 1980-lukua.106 

Kehitysyhteistyö on erottamaton osa kansainvälistä toimintaympäristöään, jonka muodostavat 

avunantajamaat, kohdemaat sekä ylirajaiset valtiolliset ja ei-valtiolliset organisaatiot. Kehitysyhteis-

työ on monitasoinen ja -paikkainen ilmiö, jossa sen toimijoilla on erilaiset vaikutusmahdollisuudet 

riippuen niiden asemasta kansainvälisessä toimintaympäristössään. Toimijoiden suhde ei ole tasa-

arvoinen. Erilaiset kehitysyhteistyöorganisaatiot yhdistävät alueita eri puolilla maailmaa yhteisenä 

julkilausuttuna projektinaan usein joko kehityksen edistäminen tai köyhyyden vähentäminen. Kehi-

tysyhteistyö luo eri vahvuisia yhteyksiä ja kiertoliikeitä maiden välille vaikuttaen sekä avunantajaan 

että -saajaan. Yhteydet ja kiertoliikkeet muovaavat erilaisia muodostelmia sekä määrittelevät kehi-

tysyhteistyön valuma-aluetta eli kontekstia. Kehitysyhteistyön konteksti on muodostunut historial-

listen prosessien seurauksena. Tätä taustaa ja prosessia vasten myös Suomen valtion sekä kansa-

laisjärjestöjen kehitysyhteistyö ja sen rakenteet kehittyivät. Suomen valtio ja sen kansalaisjärjestöt 

liittyivät osaksi kehitysyhteistyötoimijoiden kenttää 1960-luvun aikana. 

 

 

 

 
105 Hakkarainen & Kontinen 2007, 315-316; Edwards & Hulme 1996, 9, 12; Tvedt 2002, 371-372. 
106 Banks, Hulme & Edwards 2015, 707; Tvedt 2002, 368.  
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2.2. Kansainvälistyvä entinen kehitysmaa 
 

Suomen antama ulkomaanapu käynnistyi erilaisten ulkoisiin tekijöihin kytköksissä olleiden sisäisten 

kehitysprosessien myötä, joissa yhdistyivät taloudelliset sekä inhimilliset tekijät eli tulot, terveys ja 

koulutus107. Suomi oli pitkään alhaisen elintason siirtomaa eli toisin sanottuna kehitysmaa, joka sai 

useampaan otteeseen kansainvälistä hätäapua, esimerkiksi 1860-luvun suuret nälkävuodet herätti-

vät avustustoimintana konkretisoitunutta kansainvälistä sympatiaa.108 Kehitysmaasta kehittyneeksi 

muutosprosessin käynnistyminen sijoittuu 1800-luvun alkupuoliskolle, kun autonomiselle Suomelle 

muodostui Venäjän vallan alla oma ”kansantalous” ja alueella alkoi teollinen vallankumous. Suomen 

laajempi teollistuminen sijoittuu 1800-luvun jälkipuoliskolle, jolloin talouskasvu oli tärkein yhteis-

kunnan muutostekijä ja avain Suomen rakennemuutokselle sekä hyvinvointivaltion kehityksen käyn-

nistymiselle. Edellä kuvailtuja kehityskulkuja tuki kansainväliset talous- ja kulttuurisuhteet sekä län-

tisen Euroopan asettama malli.109 Historiantutkija Matti Hannikainen on kuvannut Suomen kehi-

tystä seuraavasti: ”Rakennemuutoksesta, talouskasvusta ja hyvinvointivaltiosta tuli saman kasvu-

kertomuksen eri puolia.”110 

Vaikka kehitysprosessit alkoivat jo 1800-luvun puolella, varsinainen loikka tapahtui 1900-luvulla. 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä talouskasvun, rakennemuutoksen ja hyvinvointi-

valtion rakennusprosessin nopeus vain kiihtyi.111 Suomi koki taloudellis-sosiaalisen murroksen, joka 

vaikutti koko yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin.112 Suomi oli teollistuva agraariyhteiskunta vielä 

1960-luvulle asti, mutta muuttui teollistuneeksi palveluyhteiskunnaksi yhden sukupolven aikana. 

Elinkeinorakenteen muutos tapahtui myöhemmin ja nopeammin kuin muissa läntisen Euroopan 

maissa kuten Ruotsissa ja Norjassa.113  

Elinkeinorakenteen muutosta ja väestönkasvua seurasi Suomessa maassa- ja maastamuuton aalto, 

kun ihmisiä muutti kasvavissa määrin maaseudulta kaupunkiin tai ulkomaille.114 Kaupungistumisen 

kiivain kausi sijoittui 1960-luvulle ja hidastui vasta 1970-luvun aikana. Muuttoliike vaikutti erityisesti 

nuorten elämään, kun jopa noin puolet maakunnissa asuneista suuriin ikäluokkiin kuuluneista 

 
107 Human Development Index (HDI). 
108 Häkkinen & Newby 2019, 97; Koponen & Saaritsa 2019, 21. 
109 Haapala & Lloyd 2018, 6-30; Eloranta & Ojala 2018, 142-169. 
110 Hannikainen 2018, 244-267. 
111 Saaritsa 2019, 37. 
112 Siisiäinen 1990, 63; Saritsa 2019, 37. 
113 Heinonen 2005, 146-148. 
114 Heinonen 2005, 146-148; Junto & Vilkko 2005, 122; Haapala & Peltola 2018, 170-209; Lamberg 2018, 31-66. 
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muutti pois kotikunnistaan.115 Suomen protestijaksoja tutkineen Matti Siisiäisen mukaan yhteisö-

kehityksen tuloksena perinteisiksi nähdyt kaupunki- ja maaseutuyhteisöt korvautuivat vinoutuneilla 

ammatti-, ikä-, ja sukupuolirakenteen saaneilla kylillä ja lähiöillä, jotka olivat alueellisilta lähtökoh-

diltaan ja sosiaaliselta rakenteeltaan heterogeenisempia.116 Suomesta siirtolaisia lähti töiden pe-

rässä erityisesti Ruotsiin 1960- ja 1970-lukujen aikana. Maiden välillä liikennöivä laiva loi suoran yli-

rajaisen yhteyden.117 

Hyvinvointivaltion rakennusprosessin kiivain kausi voidaan sijoittaa myös 1960-luvulta 1980-luvulle. 

Rakennemuutokseen yhdistetty nopea talouskasvu toi resursseja yhteiskunnallisten uudistusten te-

kemiseen. Hyvinvointivaltioprosessia tukeneen talouskasvun nopeutta kuvaa bruttokansantuote, 

joka kasvoi 12-kertaiseksi 1900-luvun aikana. Ihmisten elämää paransivat lukuisat yhteiskunnalliset 

muutokset, kuten työttömyysturva, sairasvakuutus, tapaturmavakuutus, eläkkeet, neuvolat ja lap-

silisät.118 Lisäksi viisi päiväiseen työviikkoon siirryttiin 1960-luvun puolivälissä, minkä seurauksena 

ihmisten vapaa-aika lisääntyi.119 Hyvinvointivaltio toi koulutuksen yhä useamman ulottuville. Aika-

kautta leimaa oppikoululaisten ja korkeakouluopiskelijoiden määrän hyvin nopea kasvu, esimerkiksi 

entistä enemmän työväenluokkataustaisia ihmisiä pääsi opiskelemaan yliopistoon.120 Hyvinvointi-

valtion instituutiot ja parannukset ylettyivät vähitellen ihmisen elämänkaaren jokaiseen ajanjak-

soon.121 Hyvinvoinnin kasvu vapautti ihmisiä murehtimaan muustakin kuin toimeentulosta ja sa-

maan aikaan tapahtunut vapaa-ajan lisääntyminen antoi ihmisille tilaa harrastaa. Koulutustason 

nousu taas lisäsi tietoutta. Nämä tekijät vaikuttivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitykseen 

ja ihmisten mahdollisuuksiin sekä kiinnostukseen osallistua kansalaisjärjestöjen toimintaan.  

Elinkeinorakenteenmurroksen myötä taloudellinen vauraus lisääntyi. Vaurastuminen toi muun mu-

assa television, massamedian vailla vertaansa, suomalaisten olohuoneisiin. Televisiot alkoivat yleis-

tyä toisen maailmansodan jälkeen entistä kansainvälisemmän ilmapiirin vallitessa. Aikakauden ylei-

nen ajatus oli, että televisio auttaa kansojen kanssakäymistä sitoen ihmiset toisiinsa yli valtioiden 

rajojen.122 Televisio avasi uudella tavalla ikkunan maailmaan ja keskitti vapaa-ajan viettoa koteihin, 

esimerkiksi työväentalojen sijaan. Televisiolupien määrä kymmenkertaistui 1960-luvun kuluessa, 

 
115 Junto & Vilkko 2005, 122; Heinonen 2005, 148-149; Haapala & Peltola 2019, 170-209. 
116 Siisiäinen 1990, 63. 
117 Lamberg 2018, 31-67. 
118 Hannikainen 2018, 244-267. 
119 Heinonen 2005, 148. 
120 Miettunen 2009, 48; Siisiäinen 1990, 63. 
121 Hannikainen 2018, 244-267. 
122 Salmi 2004, 362-363. 
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vaikka televisio oli suhteellisen kallis hankita, joka saattoi maksaa jopa työmiehen kolmen kuukau-

den palkan.123  

Taloudellinen vaurastuminen, lentoliikenteen kehitys ja lisääntynyt vapaa-aika loivat alkusysäyksen 

myös ulkomaanmatkailun lisääntymiselle.124 Viimeistään 1960-luvun lopussa matkailu oli osa suo-

malaisten todellisuutta. Tosin suosiossa olivat seuramatkat, joissa kosketus kohdemaahan jäi hyvin 

pintapuoliseksi. Tästä syystä historiantutkija Katja-Maria Miettusen mukaan turistimatkailun Suo-

mea kansainvälistävä vaikutus voidaan jossain määrin asettaa kyseenalaiseksi. Suomesta tuli myös 

kasvavassa määrin turistimatkojen kohde.125 Kansainvälisti turistimatkat Suomea tai ei, ne olivat val-

tioiden rajat ylittävää toimintaa, jossa tavalliset ihmiset näkivät vilahduksia muusta maailmasta. Te-

levisio sekä matkustaminen lisäsivät suomalaisten valtioiden rajat ylittävää toimintaa, kun televisio 

näytti mitä toisella puolella maailmaa tapahtuu ja matkustaminen fyysisesti siirsi ihmisiä eri kulttuu-

ripiireihin. Televisio näytti hyvin konkreettisesti esimerkiksi Vietnamin sodan kauhuja ja matkusta-

neet ihmiset taas kertoivat kotimaassa kokemastaan. 

Ylikansallinen toiminta edisti sitä, että Suomen saavuttivat kansainvälinen Yhdysvalloissa alkunsa 

saanut nuorisokulttuuri osana modernin kulutusyhteiskunnan läpimurtoa. Myös monet muut yli-

kansalliset ideologiset ja kulttuuriset vaikutteet saapuvat Suomeen niin idästä kuin lännestä. Osan 

nuorisosta radikalisoituminen ja tasa-arvopyrkimysten nousu osaksi yhteiskunnallista keskustelua 

kuuluivat 1960-lukuun.126 Suomen kansainväliset suhteet muuttuivat monin eri tavoin myös politii-

kan saralla aikakauden aikana.127 Lisäksi Suomi otti vastaan poliittisia pakolaisia sotilasvallankaap-

pauksen kokeneesta Chilestä 1970-luvun alussa. Vuosikymmenen lopussa saapui pakolaisia myös 

Vietnamista.128 Kaikenlainen kansainvälistyminen tarkoitti suomalaisten sisäänpäin lämpenevyyden 

vähentymistä ja maailmankuvan muutosta.129 Kuusikymmentäluvun historiakuvaa väitöskirjassaan 

Menneisyys ja historiakuva – Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentaman ajanjak-

sona tutkineen Miettusen mukaan eri muistelijaryhmät kokevat Suomen kansainvälistymisen olleen 

yksi aikakauden merkittävistä ilmiöistä.130 

 
123 Heinonen 2005, 154. 
124 Siisiäinen 1990, 63. 
125 Miettunen 2009, 90-91. 
126 Heinonen 2005, 155-156; Miettunen 2009, 84. 
127 Siisiäinen 1990, 63. 
128 Lamberg 2018, 31-66. 
129 Siisiäinen 1990, 63. 
130 Miettunen 2009, 84. 
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Siisiäisen mukaan edelle kuvattua yhteiskunnallista murrosta vasten on nähtävä poliittinen ja järjes-

töllinen kehitys Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla.131 Samanlainen yhteiskunnallinen murros oli ko-

ettu myös aiemmin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi ruotsalaisen hyvinvointivaltion rakentaminen 

oli 1900-luvun alkupuoliskolla perustunut ajatukseen ihmisistä, joilla oli asiat huonommin kuin use-

ammalla ruotsalaisella. Tähän ajatukseen kansainvälisestä solidaarisuudesta perustui myös ruotsa-

laisen kehitysavun aloittaminen ja sen myöhempi toiminta.132 Suomen sosiaalista ja taloudellista 

kehitystä vasten on myös nähtävä Suomen kehityspolitiikan alku, muotoutuminen ja määrällinen 

sekä muodollinen kasvu.  

 

 

2.3. Kehityspolitiikka osaksi ulkopolitiikkaa 
 

Suomen sosiaalinen ja taloudellinen murros mahdollistivat osaltaan kehityspolitikan muotoutumi-

sen, vaikka vaikutteet tulivat kansainvälistymisen myötä ulkoapäin. Suomi on pieni pelaaja kansain-

välisellä monien suvereenien toimijoiden kentällä. Ulkopolitiikan luoma konteksti vaikuttaa kehitys-

politiikan sisältöihin, sillä kehityspolitiikka on yksi ulkopolitiikan osa-alueista. Suomen keskeinen 

kansallinen intressi ulkopolitiikassa oli turvallisuuspolitiikka, joka heijastui kehityspolitiikan muotou-

tumiseen. Suomen ensimmäinen kehitysapua hoitanut virkamies ja kehitysaputoimiston ensimmäi-

nen johtaja Jaakko Iloniemi kuvailee Suomen kehityspolitiikan muotoutumista teoksessa Kaivoja 

köyhille – Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet: ”Kehitysyhteistyön juuret ovat syvällä kyl-

män sodan ajassa, jolloin Suomella oli suuri tarve esiintyä demokratiana ja samaistua muihin Poh-

joismaihin.”133 Lauri Siitosen mukaan turvallisuuspolitiikka ajoi intressejä kehityspolitiikan saralla eli 

ulkoiset tekijät muovasivat, millaiset Suomen kehityspolitiikasta ja -käytännöistä muodostuivat.134  

Hävitty sota varjosti Suomea pitkään, sillä valvontakomissio poistui Suomesta vuonna 1947, sota-

korvaukset päättyivät vuonna 1951 ja Porkkala palautettiin Suomelle vuonna 1956.135 Suomi oli 

myös itse kehitysavun nettosaaja 1960-luvulle asti.136 Kylmä sota loi Suomen ulkopolitiikan 

 
131 Siisiäinen 1990, 63. 
132 Danielson & Wohlgemuth 2005, 521. 
133 Virtanen 2013, 17. 
134 Siitonen 2005, 193-195. 
135 Soikkanen 2003, 31-33. 
136 Virtanen 2013, 17; Siitonen 2005, 191. 
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toimintapuitteet yhdessä Neuvostoliiton kanssa vuonna 1948 solmitun Yhteistyö, ystävyys ja 

avunanto sopimuksen kanssa (yya-sopimus). Sopimuksen johdantoon oli onnistuneesti saatu mer-

kintä, tosin ei artikla, joka viittasi Suomen puolueettomuuteen kahtia revityssä maailmassa.137 Suo-

men puolueettomuus sai tunnustusta idässä vasta 1950-luvun puolessa välissä.138 Suomi jäi kylmän 

sodan jaossa tavallaan puoliväliin, koska maa ei kuulunut kommunistiseen blokkiin eikä sitä yya-

sopimuksen takia voitu täysin laskea osaksi länttä.139  

Puolueettomuudesta huolimatta Neuvostoliitto vaikutti vahvasti Suomen ulkopolitiikkaan varsinkin, 

kun toinen maailmansota oli katkaissut Suomen yhteydet kansainvälisiin järjestöihin. Neuvostoliiton 

vaikutuksesta esimerkiksi Suomi kieltäytyi Yhdysvaltojen Marshall-avusta jättäen Suomen läntisen 

talousyhteisön ulkopuolelle. Euroopan taloudellinen yhteistyö keskittyi aluksi Marshall-avun jaka-

miseen ja myöhemmin vapaakauppaa edistäneen Euroopan talousjärjestön (OEEC) ympärille. Suomi 

meni mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön virallisella sekä järjestöjen tasolla 1940-luvun kuluessa. 

Suomi ei heti liittynyt täysivaltaiseksi jäseneksi vuonna 1952 perustettuun Pohjoismaiden neuvos-

toon, mutta oli mukana sen erikoiselimissä. Suomi sai vuonna 1956 Neuvostoliitolta luvan liittyä 

Pohjoismaiden neuvostoon rajoituksin, ettei Suomi saa osallistua sotilaspoliittisiin asioihin.140 Poh-

joismaiden neuvoston jäsenyys toi Suomelle uuden kansainvälisen viitekehyksen ja ryhmän saman-

kaltaisia valtioita, joihin Suomi mielellään tuli liitetyksi Neuvostoliiton varjossa.141 

Suurvaltasuhteet vaikuttivat myös Suomen jäsenyyteen YK:ssa, kun jo vuonna 1947 jätetty jäsenha-

kemus hyväksyttiin vasta vuonna 1955. Suomi oli YK-jäsenyyden alkuvuosina varovainen, vaikka jo 

1950-luvulla taloudessa, sosiaalisissa ja kehitysmaiden asioissa selkeästi osa länttä. YK-jäsenyys toi 

Suomen ulkopolitiikkaan uutena parlamentaarisen ulottuvuuden. Multilateraalisen diplomatian 

avulla kyettiin kattamaan laajempi ala kuin kahdenvälisten suhteiden avulla.142  

Jäsenyyden myötä syntyi velvollisuus osallistua YK:n kautta järjestettävään kehitysapuun, sillä pyy-

teetön auttaminen kuului YK:n toiminnassa länsimaana olemisen parametreihin.143 YK-jäsenyys ja 

Suomen kansainvälisen aseman hyväksyntä loivat poliittiset mahdollisuudet perustaa ulkomaan-

avun ohjelmia, kun YK tarjosi Suomelle poliittisesti hyväksytyn kanavan kehitysavun 

 
137 Kallenautio 2005, 268-269; Soikkanen 2003, 31-33. 
138 Soikkanen 2003, 31-33. 
139 Vire-Tuominen & Suomela 2006, 204. 
140 Soikkanen 2003, 35-38, 197-198. 
141 Siitonen 2005, 193. 
142 Soikkanen 2003, 35-38, 198. 
143 Ainamo, Lindy 2013, 70; Virtanen 2013, 16. 
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aloittamiselle.144 Suomi alkoi rahoittaa YK:n teknisen avun ohjelmia vuonna 1956, vaikkakin hyvin 

vaatimattomin summin.145 Valtaosa Suomen kehitysyhteistyöhankkeista oli alkuvuosina multilate-

raalisia146, koska varottiin ottamasta kantaa kylmän sodan kahtia jakautuneessa maailmassa. Multi-

lateraalisella toiminnalla oli myös vahvemmat vaikutukset Suomen kansainväliseen asemaan. 

Suomen kansainväliset ulkosuhteet laajenivat entisestään, kun Suomesta tuli EFTA:n (European Free 

Trade Organisation) liitännäisjäsen vuonna 1961, kun FINEFTA-sopimus solmittiin seitsemän järjes-

töön kuuluvan valtion kanssa. Liitännäisjäsenyyteen päädyttiin Suomen ulkopoliittisen aseman 

vuoksi.147 Suomesta tuli Euroopan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsen 

1960-luvun lopulla. Jorma Kallenaution mukaan jäsenyys oli merkki Suomen pyrkimyksestä pysyä 

mukana Länsi-Euroopan kauppapoliittisessa kehityksessä.148 Suomesta tuli OECD:n vuonna 1960 pe-

rustetun kehitysyhteistyökomitean (Development Assistance Committee, DAC) jäsen vasta tammi-

kuussa 1975. DAC on OECD:n jäsenmaiden kehitysyhteistyöviranomaisten yhteistyöelin, jonka teh-

täviksi Suomen kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975 nimeää muun muassa selvitystoiminnan sekä 

kehityspolitiikkaa koskevien suositusten antamisen.149 

Presidentti Urho Kekkonen ryhtyi toteuttamaan aktiivista puolueettomuuspolitiikkaa 1960- ja 1970-

luvuilla. Kallenaution mukaan puolueettomuuspolitiikasta tuli Suomelle keino osallistua kansainvä-

liseen politiikkaan ja olla yhteydessä muuhun maailmaan. Puolueettomuuspolitiikalla oli välineelli-

nen arvo ja sen ylläpitämisestä tuli myös jatkuva tavoite, jonka taustalla oli tarve pitää etäisyyttä 

Neuvostoliittoon ja yritys estää kansainvälisesti vahva leimautuminen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin 

kuuluvaksi maaksi.150 Samalla Suomen puolueettomuuspolitiikka oli kytketty rauhanpolitiikkaan, 

koska Suomen puolueettomuus pyrki sodan ja konfliktien puhkeamisen estämiseen.151  

Suomen puolueettomuuspolitiikkaa on arvosteltu Neuvostoliittoa myötäileväksi, kuitenkin esimer-

kiksi YK oli alusta, jossa Suomi sai tehdä omaehtoista puolueettomuuspolitiikkaa.152 Kehityspoli-

tiikka, nimenomaan multilateraalinen, oli Suomelle suhteellisen turvallinen keino toteuttaa omaa 

ulkopolitiikkaansa ja liittää itseään tiiviimmin osaksi kansainvälistä yhteisöä. Kylmän sodan 

 
144 Siitonen 2005, 194. 
145 Virtanen 2013, 17. 
146 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, Ulkoministeriön arkisto. 
147 Soikkanen 2003, 214-216, 227. 
148 Kallenautio 2005, 327. 
149 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 7. 
150 Kallenautio 2005, 284-288; Artto 2005, 14. 
151 Siitonen 2005, 194; Kallenautio 2005, 284-288. 
152 Kallenautio 2005, 284-288, 305-307. 
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halvaannuttama YK keskitti paljon resursseja kehitykseen, ihmisoikeuksiin ja dekolonisaatioon153, 

joten Suomen maakuvalle oli edullista panostaa kehityspolitiikkaan. Myös muille Pohjoismaille ke-

hitysaputoiminta oli osa julkisuuskuvan rakentamista.154 Suomessa kehityspolitiikan koettiin olevan 

puolueettomuuspolitiikan aktiivinen osa, koska Suomi pyrki tukemaan rauhaa, vakautta ja itsenäis-

tymispyrkimyksiä kolmannessa maailmassa. Näin Suomi onnistui yhdistämään kehityspolitiikassaan 

instrumentalistiset ja developmentalistiset tavoitteet.155 

Suomen ulkopoliittista taustaa ja kylmän sodan kontekstia vasten muut vauraat valtiot eivät voineet 

tuomita Suomen myöhäistä osallistumista kehitysyhteistyöhön. Suomi liittyi selkeästi muita Pohjois-

maita myöhemmin YK:n jäseneksi, joka oli yksi syy maan jälkeen jäämiselle kehitysavussa. Suomi 

halusi ulkopoliittisesti tulla monessa suhteessa liitetyksi Pohjoismaihin, vaikka Suomen geopoliitti-

nen asema oli hyvin erilainen kuin muiden ryhmän valtioiden. Pohjoismaat tarjosivat Suomelle kol-

lektiivisen identiteetin eli ryhmän kulttuurisesti samankaltaisia pieniä maita, joilla ei myöskään ollut. 

Varsinkin YK:ssa Suomi pyrki liittämään itsensä aktiivisina tunnettujen Pohjoismaisten valtioiden 

ryhmään, koska maat kannustivat YK:ta kansainvälisen rauhan ja kehityksen organisaationa. Suomi 

osallistui Pohjoismaiden yhteisiin kokouksiin, oli mukana yhteisissä edustuksissa ja puheenvuo-

roissa. Suomi äänesti samalla tavalla Pohjoismaiden kanssa organisaatiota, taloutta ja siirtomaita 

koskevissa kysymyksissä, vain kylmän sodan jännitteitä lisäävissä äänestyksissä oli hajontaa. Muiden 

Pohjoismaiden mallilla oli suuri merkitys sille, millainen Suomen kehitysyhteistyöstä lopulta muo-

toutui.156  

Siitonen jakaa kehityspolitiikassa maat avunantajiin ja -saajiin sekä pieniin ja suuriin. Suomi ja muut 

Pohjoismaat kuuluvat pienten avunantajien ryhmään. Kylmän sodan kontekstissa eri kokoisten 

avunantajamaiden intressit sekä motiivit kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa kohtaan vaihtelivat.157 

Suomella ja muilla Pohjoismailla ei ollut kolonialistista menneisyyttä, jonka vuoksi niiden tuli turvau-

tua abstraktimpiin motiiveihin kehitysavun aloittamiseksi.158 Suomen geopoliittisen tilanteen vuoksi 

kehitysavun aloittaminen oli vahvasti kytköksissä ulkopolitiikkaan. Monet avunantajamaat, mukaan 

lukien Pohjoismaat, käyttivät kehitysapua oman kansainvälisen kuvansa kiillottamiseen.159 Ruotsin 

 
153 Rist 2014, 88-89. 
154 Simensen 2007, 167. 
155 Siitonen 2005, 254. 
156 Siitonen 2005, 171, 182-183, 192-195; Pratap & Wallberg 2000, 31. 
157 Siitonen 2005, 88-95. 
158 Danielson & Wohlgemuth 2005, 520. 
159 Simensen 2007, 167. 
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ei kuitenkaan Suomen tavoin tarvinnut todistaa asemaansa länsimaana. Ruotsin kehityspolitiikan 

muotoutumisen ytimessä oli vahvemmin julkinen keskustelu ja ajatus kansainvälisestä solidaarisuu-

desta varsinkin juuri itsenäistyneitä tai itsenäisyydestään kamppailevia alueita kohtaan.160 

Kansainvälinen politiikka ja poliittinen ilmapiiri vaikuttivat eri poliittisiin toimijoihin ja normeihin. 

Siitosen mukaan kansalliset intressit kehityspolitiikassa muovautuivat kansallisten normien myötä, 

jotka ovat yhteydessä kansainvälisiin normeihin. Kansainväliset normit ohjailivat monien pienem-

pien avunantajamaiden, kuten Suomen ja muiden pohjoismaiden, kehityspolitiikkaa ja sen muodos-

tumista.161 Kehitysavun aloittamiselle mahdollisuudet loivat Suomen taloudellinen nousu sekä sa-

maan aikaan laajentuneet ulkosuhteet ja kansainvälinen konteksti. Suomen kehityspolitiikan muo-

toutumiseen vaikuttivat kansainvälisenpolitiikan konteksti eli käynnissä ollut kylmä sota ja kehitys-

politiikan nousu sekä kansainvälinen yhteisö monine toimijoineen, kuten YK, Pohjoismaiden neu-

vosto, kansalaisjärjestöt ja OECD. Kehityspolitiikka, kiinteänä osana puolueettomuuspolitiikan värit-

tämää ulkopolitiikkaa, oli Suomen kansainvälistymisen väistämätön seuraus. Kansainväliset normis-

tot ja ilmapiiri lävistivät kaiken Suomen kehitysaputoiminnan. Varsinkin YK:n jäsenvaltioilleen esit-

tämillä vaatimuksilla ja tavoitteilla oli valtava merkitys Neuvostoliiton naapurimaalle Suomelle.  
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3. Kehitysavusta kehitysyhteistyöhön 
 

3.1. Kehitysavun institutionalisoituminen 
 

Kansainvälinen konteksti sekä Suomen oma sisäinen sosiaalinen ja taloudellinen murros pohjustivat 

Suomen kehitysavun institutionalisoitumista. Ulkoiset tekijät lopulta muovasivat, miten kehityspo-

litiikka ja sen normisto tulivat Suomeen.162 Suomi oli antanut YK:lle ja sen erityisjärjestöille varoja jo 

1950-luvun puolella, mutta summat olivat Suomen varallisuusasteeseen nähden hyvin vaatimatto-

mia. Lisäksi Suomen valtion ensimmäinen kahdenkeskinen kehitysyhteistyöhanke Intian Punjabissa 

toteutettiin vuosina 1957–1958. Hankkeen ytimessä oli kahden suomalaisen metsä- ja metsäteolli-

suusasiantuntijan vierailu Intiaan Dehra Dunin metsäntutkimuslaitokseen.163 Toiminta oli kuitenkin 

vielä pienimuotoista ja Suomen kehitysavun voidaan sanoa kunnolla alkaneen vasta 1960-luvulla.  

Kehitysaputoiminnan lisääminen oli esillä valtioneuvostossa vuonna 1961 ja samoihin aikoihin poh-

joismaiden neuvosto teki jäsenaloitteen kehitysyhteistyön saralla yhteistoiminnasta ryhmän maiden 

hallituksille.164 Iloniemi kuvailee Suomen asemaa muihin Pohjoismaihin verrattuna: ”Ruotsi, Norja 

ja Tanska olivat toimineet kehitysmaissa jo vuosia, kun Pohjoismaiden neuvostossa heräsi kysymys, 

oliko Suomi jo saavuttanut sodan jälkeen sellaisen kehitystason, että se voisi tulla muiden Pohjois-

maiden rinnalle avunantajaksi.”165 Suomi oli 1960-luvun puoleen väliin asti itse avun nettovastaan-

ottaja, mutta silti sillä oli suunnitelmia tuntuvamman avun antamiselle.166 Kehitysapu miellettiin tie-

tynlaisena pääsylippuna ”rikkaiden maiden kerhoon” ja keinona osoittaa samaistumistaan län-

teen.167 Aloitteen kehitysavusta teki Suomen poliittinen eliitti eli hallinto ja ulkoasianministeriö, sillä 

Suomi käytti pitkälti kehityspolitiikkaa 1960-luvulla kansainvälisen identiteettinsä muodostami-

seen.168 

Suomen kehitysavun alku ja lisääntynyt paine panostaa kehityspolitiikkaan kytkeytyivät kansainvä-

lisiin virtauksiin, sillä YK oli nimennyt 1960-luvun kehityksen vuosikymmeneksi169 odottaen 

 
162 Siitonen 2005, 195. 
163 Virtanen 2013, 139; Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivu 7. Ulkoministeriön arkisto. 
164 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivu 1. Ulkoministeriön arkisto. 
165 Virtanen 2013, 17. 
166 Virtanen 2013, 17; Siitonen 2005, 191. 
167 Artto 2005, 14; Pölkki 2006, 281. 
168 Siitonen 2005, 203-204. 
169 1710 (XVI). United Nations Development Decade – A programme for international economic co-operation.  
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jäsenmailtaan toimia. Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966 -raportti nimeää vuoden 

1961 lähtöviivaksi Suomen kehitysyhteistyölle. Vuoden 1961 aikana Suomi lisäsi huomattavasti pa-

nostaan YK:n kehitysohjelmiin ja antoi ensimmäisen budjetoidun määrärahan kehitysapua varten 

sekä perusti seitsemänhenkisen kehitysmaakomitean selvittämään Suomen kehitysapua.170  

Kehitysmaakomitea koostui eri alojen virkamiehistä ja kansalaisjärjestöjen edustajasta, joka oli Pu-

naisen Ristin pääsihteeri.171 Kehitysmaakomitean haasteena oli ihmisten löytäminen, joilla oli kan-

sainvälistä kokemusta. Iloniemi muistelee heidän keränneen osaamista valtionhallinnon ulkopuo-

lelta: ”Kuuntelimme kansalaisjärjestöjen eri asiantuntijoita, kirkon lähetystyön organisaattoreita ja 

hyvin monenlaisia ihmisiä kerätessämme materiaalia.”172 Erilaisilla järjestöillä, kuten lähetysjärjes-

töillä, oli pitkät perinteet kehitysmaiden kanssa ja monilta osin enemmän asiantuntijuutta aiheesta 

kuin valtionhallinnossa.173 Kansalais- ja lähetysjärjestöjen edustajia kuunneltiin, koska heillä oli kal-

lisarvoista kansainvälistä ja kehitysmaihin keskittyvää kokemusta, jota tarvittiin Suomen kehitys-

apua vakiinnuttaessa.174 Kansalaisjärjestöt ovat tehneet yhteistyötä valtion kanssa vaikuttaen sii-

hen, millainen Suomen kehitysaputoiminnasta muodostui.  

Kehitysmaakomiteassa pohdittiin Suomen kehitysavun muotoa ja pääperiaatteita, kuten millaista 

kohdemaan kehityspolitiikkaa tuettaisiin, mitkä toimintatavat olisivat tarkoituksenmukaisimpia ja 

millaiseen toimintaan Suomella olisi resursseja.175 Lopulta komitea ehdotti vuoden 1963 mietinnös-

sään kehitysaputoiminnan keskittämistä ulkoasiainministeriön alaisuuteen erityiselle viranomai-

selle sekä avun monipuolistamista ja laajentamista.176 Toiminnan keskittäminen oli osa kansainvä-

listä suuntausta, kun moni länsimaa oli luonut oman yksikkönsä kehitysavulle 1950-luvun lopulla ja 

1960-luvun alkupuolella. Esimerkiksi Tanska oli perustanut elimen ulkoministeriönsä alaisuuteen 

vuonna 1962.177 Iloniemi muistelee, että erityisen viranomaisen tarvetta perusteltiin: ”Kirjoittamas-

samme ensimmäisessä mietinnössä todettiin, että Suomi on pahasti jäljessä useimmista saman ke-

hitystason maista, ja siksi ulkoministeriön yhteyteen pitäisi luoda organisaatio, joka hallinnoisi 

 
170 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivu 1. Ulkoministeriön arkisto; Siitonen 2005, 210. 
171 Virtanen 2013, 18. 
172 Virtanen 2013, 18. 
173 Ainamo, Lindy 2013, 70. 
174 Virtanen 2013, 18. 
175 Ilkka Ristimäen muistelut, Virtanen 2013, 61. 
176 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivu 1. Ulkoministeriön kansainvälisen kehitysavun toimisto: 
Ensimmäinen toimintavuosi 1.3.1965 – 28.2.1966, sivu 1. Ulkoministeriön arkisto. 
177 Siitonen 2005, 178. 
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kehitysapua.” Toiminnan keskittämistä haettiin, sillä kehitysapuun liittyviä asioita hoidettiin aluksi 

kahdeksan eri ministeriön alaisuudessa.178  

Uudistus onnistuttiin viemään läpi ja Suomen kehitysapu institutionalisoitui, kun ulkoasiainministe-

riöön kehitysapua koordinoimaan perustettiin 1.3.1965 Kansainvälisen kehitysavuntoimisto.179 Toi-

miston myötä kehitysmaiden kysymykset keskitettiin ulkoasiainministeriön alaisuuteen poliittisen 

osaston yhteyteen. Uuden erityiselimen tehtäviksi nimettiin Suomen kansainvälisen kehitysavun 

hoitaminen, aloitteiden tekeminen toiminnan kehittämiseksi sekä vastaaminen kehitysohjelmien 

käytännöllisestä toteuttamisesta.180 Vuotta myöhemmin kehitysaputoimiston rinnalle valtioneu-

vosto asetti kehitysapuasiain neuvottelukunnan ulkoasianministeriön neuvoa-antavaksi elimeksi.181 

Kehityspolitiikasta tuli osa puoluepolitiikkaa vasta kehitysaputoiminnan alkamisen jälkeen.182 

Siitosen mukaan kehitysaputoimiston sijoittaminen ulkoasianministeriön ja siellä Suomen ulkopoli-

tiikan kovimman ytimen, poliittisen osaston, alaisuuteen yhdisti kehitysavun tiiviisti osaksi ulkopoli-

tiikkaa. Näin vahvistui kehitysavun ulkopoliittinen tehtävä lujittaa Suomen asemaa läntisenä val-

tiona Neuvostoliiton satelliittivaltion sijaan. Ulkopolitiikka loi painetta omaksua kansainvälisen apu-

regiimin normistot, kuten muut Pohjoismaat olivat jo aiemmin tehneet.183 Kehitysavun määrällisenä 

tavoitteena oli muiden Pohjoismaiden tason saavuttaminen.184 

Kehitysaputoimiston toiminta oli hyvin pienimuotoista, jonka vuoksi muiden Pohjoismaiden tason 

saavuttaminen oli selkeästi pitkän aikavälin tavoite. Aluksi toiminta oli toimiston ensimmäisen vir-

kamiehen Jaakko Iloniemen ja hänen kansainvälisen kokemuksensa varassa. Iloniemen kokemus 

juonsi juurensa opiskelijaliikkeeseen, sillä hän oli Ylioppilaiden Kansainvälisen Avun hallituksen en-

tinen jäsen.185 Lisäksi toimiston ensimmäisillä virkamiehillä oli yhtä lukuun ottamatta tausta Suomen 

ylioppilaskuntien liitossa (SYL) tai Ylioppilaiden Kansainvälisessä Avussa.186 Uuden kehitysapuorga-

nisaation henkilökunta koostui henkilöistä, joilla oli ennestään kehitysmaakokemusta 

 
178 Virtanen 2013, 16-18. 
179 Pietilä 2013, 20. 
180 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivu 1-2. 
181 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1980, sivu 8. 
182 Siitonen 2005, 203-204. 
183 Siitonen 2005 207. 
184 Siitonen 2005, 207; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1980, sivut 7-8. 
185 Ylioppilaiden kansainvälinen apu, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
186 Soikkanen 2003, 299-300. 
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kansalaisjärjestöjen kautta.187 Erilaiset kansalaisjärjestöjen kehitysapu oli alkanut ennen valtion, 

jonka vuoksi osaamista alalta löytyi lähinnä nykyisistä ja entisistä järjestöaktiiveista. 

Suomen antama kehitysapu oli multilateraalista, bilateraalista sekä yhteispohjoismaista.188 Varsin-

kin alussa kehitysyhteistyö oli pienille avunantajamaille tyypillisesti vahvasti multilateraalista, esi-

merkiksi YK:n osuus Suomen kokonaisavusta oli 90 prosenttia vuonna 1962. Lisäksi Suomi suoritti 

jäsenosuuksia muun muassa Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja Maailmanpankille (IBRD). 

Suomen multilateraalinen apu oli käytännössä jäsenmaksuja ja vapaaehtoisia avustuksia, asiantun-

tijoiden rekrytointia sekä stipendiaatti- ja harjoittelupaikkoja Suomessa.189 Monenkeskisen avun 

osalta kehitysaputoimiston tehtävänä oli valmistella ja seurata rahoitusohjelmia sekä osallistua niitä 

hallinnoivien elinten toimintaan.190 Multilateraalisen avun vahva osuus on erityisesti osoitus tar-

peellisen osaamisen sekä resurssien puutteesta Suomessa, mutta myös kansainvälisen tason, erityi-

sesti YK:n, vaikutuksesta Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysavun käytäntöihin.191 Lisäksi turvalli-

suuspoliittisista syistä ei haluttu maavalintojen kautta ottaa kantaa kylmään sotaan. Suomella ei 

myöskään ollut vanhoja siirtomaita, jotka olisivat ohjanneet maavalintoja.192 

Multilateraalisen toiminnan rinnalla Suomella oli bilateraalisia projekteja. Bilateraalinen apu oli eri-

tyisesti teknistä apua, jossa hyödynnettiin Suomen vahvuuksia ja kokemusta,193 kun esimerkiksi Tu-

nisian kanssa solmittiin metsänhoitohanke vuonna 1965.194 Suomen kehitysavun motiivi oli pääasi-

assa poliittinen koko 1960-luvun eikä kauppapolitiikan merkitystä varsinaisesti korostettu, vaikka 

kehitysmaiden auttaminen yhdistettiin myös Suomen viennin edistämiseen. Suomalaisyritykset oli-

vat kiinnostuneita kehitysmaista, koska 1960-luvulla uskottiin kehitysmaiden nopeaan taloudelli-

seen kasvuun. Suomen omat bilateraaliset projektit tukivat suomalaisyritysten päämääriä parem-

min kuin monenkeskinen yhteistyö. Timo Soikkasen mukaan monet Suomen kehitysyhteistyökump-

panimaat valikoituivat kauppasopimusten pohjalta.195  

Multilateraalisen ja bilateraalisen toiminnan lisäksi muotoutui Pohjoismainen yhteistyö. Pohjois-

maat olivat asettaneet Ruotsin aloitteesta ministerikomitean käsittelemään kehitysapuun liittyviä 

 
187 Kääriäinen 2015, 135. 
188 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivu 2. Ulkoministeriön arkisto. 
189 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivut 2-6. Ulkoministeriön arkisto. 
190 Soikkanen 2003, 303. 
191 Siitonen, 2005, 210. 
192 Pietilä 2013, 20. 
193 Soikkanen 2003 305-206. 
194 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivut 7-8. Ulkoministeriön arkisto. 
195 Soikkanen 2003, 302, 306; Siitonen 2005, 211, 212. 
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yhteistyökysymyksiä vuonna 1961. Ensimmäinen yhteistyöprojekti aloitettiin juuri itsenäistyneen 

Tanganjikan196 kanssa vuotta myöhemmin. Pohjoismainen yhteistoiminta laajeni ja projektit aloitet-

tiin 1960-luvun puolessa välissä Kenian kanssa sekä Mekong-joen suiston alueella.197 Yhteispohjois-

maisen toiminnan kustannukset jaettiin samassa suhteessa maiden kesken kuin ne maksoivat jäsen-

maksuja YK:lle.198 Uudet ja kasvavat projektit vaikuttivat Suomen kehitysmäärärahojen jakaantumi-

seen erityisesti pienentämällä multilateraalisen rahoituksen osuutta. 

Kansalaisjärjestöjen panos ei ollut vain Suomen kehitysavun ensimmäisissä vuosissa ja henkilösuh-

teissa. Kansalaisjärjestöt tekivät aktiivisesti aloitteita uudenlaisista toiminnan muodoista, joilla mo-

nipuolistaa Suomen virallista kehitysapua. Esimerkiksi kansalaisjärjestö Ylioppilaiden Kansainvälinen 

Apu ehdotti vuonna 1965 kehitysapujoukkojen kokoamista kansainvälisen esimerkin mukaan. Mal-

lia otettiin erityisesti Ruotsista ja Tanskasta, vaikka kehitysjoukkojen tausta oli Yhdysvalloissa Peace 

Corps -järjestössä, joka vuonna 1961 alkoi organisoida nuorten kehitysjoukkotoimintaa. Taustalla oli 

idealistinen ajatus, että nuorten into muuttaisi maailman.199 Kehitysaputoimisto lopulta hyväksyi 

ehdotuksen ja ulkoasiainministeriö valitsi 22 Tansaniaan lähtijää vuonna 1968. Toinen ja viimeinen 

17 hengen kehitysapujoukko lähetettiin syksyllä 1970. Kehitysapujoukko toiminta jäi lyhyeksi, mutta 

sen seurauksena Suomi sai kentällä kehitysmaiden ongelmiin koulutettuja asiantuntijoita.200   

Kokemuksen ja kansainvälisten yhteyksien lisääntyessä kehitysaputoiminta alkoi monipuolistua ja 

se näkyi esimerkiksi YK:n osuuden laskuna ensin 85 prosenttiin vuonna 1965 ja sitten 75 prosenttia 

vuonna 1966. Syynä multilateraalisen avun määrän muutoksiin oli yhteispohjoismaisen toiminnan 

nouseminen ja bilateraalisten projektien lisääntyminen.201 Suomen määrärahat pysyivät suhteelli-

sen tasaisena 0,02–0,03 prosenttina bruttokansantuotteesta 1960-luvun alkupuoliskon.202 Suomi oli 

1960-luvulle tultaessa pitkälle teollistunut. Teollistumisasteestaan huolimatta Suomesta tuli kehi-

tysavun nettomaksaja vasta vuonna 1968, kun ”suomalaisten kansainvälisiltä kehitysrahoituslaitok-

silta saama tuki ylitti Suomen kehitysyhteistyöhön käyttämät määrärahat”.203  

 
196 Nykyinen Tansania. 
197 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivut 8-10. Ulkoministeriön arkisto. 
198 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivu 28.  
199 Siitonen 2005, 203; Soikkanen 2003, 307. 
200 Artto 2005, 14-17; Virtanen 2013, 27. 
201 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivut 2, 5. Ulkoministeriön arkisto. 
202 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, Liite 1. 
203 Artto 2005, 14. 
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Kehitysavun ohella Suomi antoi humanitaarista ja katastrofi apua, joiden lähtökohta on inhimillisen 

hädän lievittäminen. Humanitaarinen apu ja katastrofi apu eivät ensisijaisesti pyri kehitysvaikutuk-

siin vaan auttamaan äkillisen katastrofin tai pitkittyneen hädän alaisia uhreja. Suomi organisoi hu-

manitaarisen apunsa kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR), tai kansal-

listen järjestöjen kautta eli pääasiassa Suomen Punaisen Ristin (SPR).204 Esimerkiksi Suomi myönsi 

muiden pohjoismaiden vanavedessä Vietnamille humanitaarista apua SPR:n välityksellä vuodesta 

1966. Suomi myönsi samana vuonna myös Biafran sodan runtelemalle Nigerialle humanitaarista 

apua. Sekä Vietnamista että Nigeriasta tuli myöhemmin Suomen kahdenvälisen avun kohde-

maita.205 Molemmat humanitaariset kriisit saivat laajaa kansainvälistä mediahuomiota ja niistä ra-

portoitiin laajalti myös Suomessa herättäen ihmisten mielenkiinnon maailmantapahtumia kohtaan. 

Suomen kehitysapu käynnistyi 1960-luvun alussa ja se etsi muotoaan sekä tuoreita toimintatapoja 

koko vuosikymmen ajan. Kansalaisjärjestöjen aktiivit toimivat alkutaipaleella keskeisinä kokemus-

asiantuntijoina, sillä heillä oli henkilökohtaista kokemusta kehitysmaista. Myös kehitysaputoimiston 

ensimmäisien vuosien toiminta pohjautui pitkälti virkamiesten henkilökohtaiseen valtioiden rajat 

ylittävään kansainväliseen kokemukseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä kuten Ylioppilaiden Kan-

sainvälisessä Avussa.  Kansalaisjärjestöt toimivat valtion katastrofiavun kanavina sekä aloitteellisina 

toimijoina, joilla oli ehdotuksia virallisen kehitysaputoiminnan laajentamisesta. Sekä kehitysyhteis-

työviranomaiset että kansalaisjärjestötoimijat ottivat mallia uusiin toiminnan muotoihin kansainvä-

lisiltä esimerkeiltä, erityisesti läntisistä naapurimaistamme. Henkilökohtaisten suhteiden lisäksi jär-

jestöt ja valtiot kävivät jatkuvasti lisääntyvää kansainvälistä dialogia ja varsinkin virallisen kehitys-

avun lävisti vahva YK:n vaikutus. 

 

 

 

 

 

 
204 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivu 18; Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, 
sivut 18-19;  
205 Siitonen 2005, 213. 
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3.2. Kehityksen toinen vuosikymmen 
 

Näkemys kehitysavun lähtökohdista koki muutoksen 1970-luvulle tultaessa. Muutosta edustaa ke-

hitysapu -termin vaihtuminen kehitysyhteistyöksi. Käsitteen vaihtamista pohdittiin Kiljavan kuntou-

tuskeskuksessa 1969 pidetyssä kehitysyhteistyöseminaarissa, jossa oli paikalla sekä valtion että kan-

salaisjärjestöjen edustajia. Iloniemi kuvaili seminaaripuheessaan, että monissa kielissä kehitysapu 

oli korvattu uudella termillä kehitysyhteistyö. Sanan vaihtamisen lähtökohtana oli ajatus, että pel-

kästä avusta tulisi siirtyä osallistavampaan yhteistyöhön.206  

Valtionhallinnossa kehitysyhteistyö -termiä käytettiin ensimmäisen kerran kehitysapuasiain neuvot-

telukunnan raporteissa vuosina 1968 ja 1969.207 Kehitysyhteistyö -termi tuli pysyäkseen 1970-luvun 

alkupuolella, kun valtion virallisissa painatteissa, kuten vuosikertomuksissa, puhutaan yksinomaan 

kehitysyhteistyöstä.208 Muutosta kuvaa Kehitysyhteistyön vuosikertomuksen 1974 sekä Kansainväli-

sen kehitysyhteistyön periaateohjelman luonnehdinta vastuun jakautumisesta. Vastuu kehityksestä 

on kehitysmailla itsellään ja kehitysyhteistyön päämäärä on auttaa kehitysmaita auttamaan itseään. 

Vuosikertomuksessa painotetaan, kuinka tärkeä oli tehdä yhteistyötä kohdemaiden omista lähtö-

kohdista.209 Siitosen mukaan muutos termistössä painotti toiminnan molempien osapuolien hyöty-

vän siitä.210 

YK vahvisti kehitysstrategiaksi kutsutulla julistuksella 1970-luvun kehityksen toiseksi vuosikymme-

neksi. Suomen kehitysyhteistyön vuosikertomuksessa vuosille 1972 ja 1973 kuvaillaan julistuksen 

tehtävää: ”Julistuksen mukaan kehityksen perimäinen tarkoitus on saada aikaan pysyvä parannus 

jokaisen ihmisen elinoloihin ja saattaa kaikki yhteiskunnan jäsenet osallisiksi hyvinvoinnista.”211 Ju-

listus tuki kolonialismin ja apartheidin eliminoimista sekä kaikkien ihmisten yhtäläisiä poliittisia, ta-

loudellisia, sosiaalisia sekä kulttuurisia oikeuksia. Vastuu kehityksestä oli kuitenkin julistuksen mu-

kaan jokaisella valtiolla itsellään.212 Kehitysstrategian tavoitteet oli kytketty taloudellisiin, sosiaali-

siin ja sivistyksellisiin oikeuksiin yhdistäen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisen ja 

 
206 Seminaariraportti, UM Suomen kehitysyhteistyö 12.R. Suomi. Fc12.R 352. Ulkoministeriön arkisto. 
207 Siitonen 2005, 206. 
208 Kehitysyhteistyön vuosikertomukset 1972 – 1980. 
209 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivut 5 ja 7; Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 1. 
210 Siitonen 2005, 206. 
211 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 5-6;  
262 (XXV). International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade. 
212 262 (XXV). International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, kohdat 5 ja 
11. 
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tuotannon tehostamisen. Kehitysstrategia antoi suosituksen, jonka avulla näihin päämääriin pyrit-

tiin pääsemään. Suosituksen mukaan kehitysmaille siirrettävän pääoman tulisi olla yksi prosentti 

bruttokansantuotteesta 1970-luvun loppuun mennessä. Julistuksen mukaan tästä 0,7 prosenttia tu-

lisi olla vastikkeetonta eli kehitysapua.213 Annetun avun pienuudesta ei suosituksesta huolimatta 

rangaistu.214  

Suomi ilmaisi tukensa kehitysstrategialle YK:n yleiskokouksessa lokakuussa 1970 sekä asetti samalla 

apunsa määrälliseksi tavoitteeksi 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.215 YK oli erilaisten valtion 

asiakirjojen216 valossa kansainvälisistä valtioiden välisistä järjestöistä Suomen kehityspolitiikalle 

merkityksellisin 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella. Myös OECD:llä oli valtaisa painoarvo. Sa-

moin oli sen alaisella DAC-järjestöllä, mutta vasta myöhemmin, koska Suomi liittyi DAC:n jäseneksi 

vuonna 1975. Suomen kehityspolitiikka oli sen alkuvuosina suurelta osin YK:n ja sen järjestöjen 

kautta annettua pääomaa. Suomen kehitysyhteistyö monipuolistui 1970-luvun alkuun mennessä, 

mutta se ei tarkoittanut YK:n vaikutuksen vähenemistä vaan päinvastoin. Suomen kehityspolitiikan 

tavoitteiksi nimettiin kehitysyhteistyön vuosikertomuksissa vuosilta 1972–1973 ja vuodelta 1974 

YK:n kehitysstrategian päämäärät.217 Kehityspolitiikka on perusluonteeltaan kansainvälistä toimin-

taa, johon avunsaajan lisäksi kietoutuu kansainvälinen yhteisö valtiollisten ja ei-valtiollisten järjes-

töjen kautta. 

Suomen kehityspolitiikkaa selkeyttämään ja tehostamaan laadittiin vuonna 1974 Kansainvälisen ke-

hitysyhteistyön periaateohjelma, jonka tarkoituksena oli auttaa Suomea saavuttamaan YK:n kehitys-

strategian päämäärät.218 Periaateohjelmassa esiteltiin Suomen kehitysyhteistyötä ohjaavia suunta-

viivoja, sääntöjä, päämääriä sekä avun muotoja, jotka ovat kytkeytyneet YK:n vaatimuksiin aina vas-

taanottajamaa valinnoista avun määrään. Periaateohjelmassa yksiselitteisesti todetaan hallituksen 

pitävän kehitysstrategian periaatteita kehityspolitiikkansa lähtökohtana. Samalla kuitenkin periaa-

teohjelmassa kuvaillaan kehityspolitiikan olevan kytköksissä Suomen ulkopolitiikan päämääriin.219 

Asiakirjan mukaan ”kansainväliseen kehitysyhteistyöhön osallistuminen on ensi sijassa 

 
213 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 5-6;  
262 (XXV). International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade. 
214 Siitonen 2005, 72-73. 
215 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 5-6. 
216 Esimerkiksi Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972–1980, Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974. 
217 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivu 6; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 6. 
218 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivu 6; Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974. 
219 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivut 1-4, 8-12 ja 17. 
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johdettavissa maamme ulkopolitiikan yleisistä päämääristä.”220 Kehityspolitiikan ulkopoliittisten 

päämäärien myönnettiin olevan keskeisesti päätöksiin vaikuttanut tekijä. 

YK:n julistama kehityksen toinen vuosikymmen, 1970-luku, alkoi lähestyä puoliväliä ja Suomen ke-

hitysyhteistyölle osoitetut määrärahat olivat kaukana asetetusta 0,7 prosentin tavoitteesta. Norja 

ja Ruotsi saavuttivat YK:n kehitysstrategian tavoitteen jo 1970-luvun puolivälissä.221 Suomessa taas 

julkiseen kehitysyhteistyöhön käytettiin varoja 0,18 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 

1974 ja 0,2 prosenttia vuonna 1975.222 Periaateohjelmassa Suomi sitoutui merkittävästi lisäämään 

rahoitusta, mutta omien voimavarojensa puitteissa.223 Suomella ei ollut realistisia mahdollisuuksia 

saavuttaa YK:n kehitysstrategian tavoitetta 1970-luvun aikana ja se pitkälti tunnustettiin myös kehi-

tysviranomaisten keskuudessa.224 Tästä huolimatta kehitysyhteistyön määrärahat kasvoivat 1970-

luvun aikana.  

Suomen kehitysyhteistyön ensimmäisille vuosikymmenille leimallista oli jatkuva muutos niin avun 

muodoissa kuin määrässä, organisaatiossa ja hallinnossa. Ominaista se oli ollut myös Ruotsissa, jossa 

kehitysyhteistyön hallintoa oli muutettu useampaan otteeseen ja luotu uusia kehitysyhteistyön eli-

miä.225 Suomessa kehitysyhteistyön määrän kasvaessa sen hallintoa järjestettiin 1970-luvulla uudel-

leen ja ulkoasiainministeriön poliittisen osaston alaisuudessa toiminut kehitysyhteistyötoimisto kor-

vattiin vuonna 1972 uudella kehitysyhteistyöosastolla (KYO).226   

Kehitysyhteistyötoimiston lisäksi uuden osaston alaisuuteen siirtyi tehtäviä kauppapoliittisen- ja po-

liittisenosaston alaisuudesta. Kehitysyhteistyön vuosikertomuksessa (1972 ja 1973) kuvaillaan uu-

den osaston tehtäviä: ”Osaston toimipiiriin kuuluvat kehitysyhteistyösuhteet vieraisiin valtioihin, 

Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluviin ja muihin kehitysyhteistyön alalla toimiviin kansainvälisiin jär-

jestöihin, rahastoihin ja laitoksiin, kehitysyhteistyön toimeenpano sekä tiedotustoiminta.” Kehitys-

yhteistyöosaston alaisuudessa toimi suunnittelutoimisto, monenkeskisen avun toimisto ja kahden-

välisen avun toimisto. Kehitysyhteistyötä tehtiin myös muutaman Suomen suurlähetystön 

 
220 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 6. 
221 Danielson & Wohlgemuth 2005, 537; Kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 5. 
222 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 8; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 6; Danielson & Wohl-
gemuth 2005, 537; Kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 5. 
223 Siitonen 2005, 208; Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivut 5-7. 
224 Virtanen 2013, 62. 
225 Danielson & Wohlgemuth 2005, 533. 
226 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 34-35. 
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alaisuudessa maissa, jotka olivat Suomen kahdenvälisenavun pääasiallisia kohdemaita.227 Kehitys-

yhteistyöosastolla oli siis yhteyksiä monenlaisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin toimijoihin. 

Kehitysyhteistyön asema ulkoasiainministeriön sisällä ei ollut helppo ja siihen suhtauduttiin minis-

teriön sisällä alusta asti epäillen. Kehitysaputoimistoa luodessa vuonna 1965 kehitysavun pelättiin 

lohkaisevan suuren osan budjetista eikä keskittäminenkään ollut yksinkertaista, kun YK:n erityisjär-

jestöillä oli omia tonttejaan valvovat toimikuntansa Suomessa.228 Sama epäilevä ja pidättyvä suh-

tautuminen kehitysvirkamiehiä kohtaan jatkui 1970-luvulla. Kuvailujen mukaan kehitysyhteistyö-

osaston virkamiehet voitiin jakaa ryhmiin: uravirkamiehiin, joille osastolla työskentely oli kuin ase-

palvelus, puoluepoliittisesti paikkansa saaneisiin sekä sinisilmäisiksi leimattuihin idealisteihin. Kehi-

tysaputoimisto oli ollut suhteellisen erityksissä muusta ministeriöstä, mutta organisaatiouudistus 

osastoksi liitti kehitysyhteistyön tiiviimmäksi osaksi ulkoasiainministeriötä.229  

Kehityksen toiselle vuosikymmenelle tultaessa Suomen kehitysyhteistyö oli edellisen vuosikymme-

nen tavoin multilateraalista, bilateraalista ja yhteispohjoismaista. Kehitysyhteistyön rinnalla Suomi 

antoi edelleen humanitaarista apua, johon uutena kohteena 1970-luvun alussa tulivat YK:n tunnus-

tamat vapautusliikkeet.230 Periaateohjelmassa vapautusliikkeiden avun määritellään tapahtuvan 

”kansainvälisen oikeuden periaatteiden, YK:n yleiskokouksen ja turvallisuus neuvoston asiaa koske-

vien päätösten mukaisesti”.231 Suomen humanitaarisen avun periaatteissa näkyi myös vahva YK:n 

sekä kansainvälisten esimerkkien vaikutus. Myös Ruotsi avusti vapautusliikkeitä.232  

Yhdistyneisiin Kansakuntiin linkittynyt Suomen kansainvälinen monenkeskinen yhteistyö jakaantui 

kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostivat järjestöjen ja rahastojen kautta kehitysmaille me-

nevän taloudellisen avun suunnittelu ja maksatus. Toisen osan taas alan kansainvälisten elinten ko-

kouksien, konferenssien sekä muun kehitysyhteistyön järjestely ja kehittämispolitiikka, joka loi 

suuntalinjoja myös kahdenvälisen kehitysyhteistyön niveltämiseksi maailmanlaajuiseen kehitysyh-

teistyöhön.233 Kansalliset ja kansainväliset toimijat muodostivat yhdessä yhden maailmanlaajuisen 

kehitysyhteistyön kentän, jossa toimijat niveltyivät toisiinsa. 

 
227 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 34-35. 
228 Virtanen 2013, 18; Soikkanen 2003, 300. (Iloniemen muistelut). 
229 Soikkanen 2008, 253-256. 
230 Siitonen 2005, 229; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 18 ja 19. 
231 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 19. 
232 Danielson & Wohlgemuth 2005, 521. 
233 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 6, 11; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 10. 
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Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista YK:n osuus oli enää 59 prosenttia 1970-luvun alkupuo-

lella, koska yhteispohjoismaisten projektien määrä ja Suomen bilateraalinen toiminta olivat kas-

vussa. Suomen hallinnolliset edellytykset kahdenväliselle avulle olivat parantuneet. Lisäksi se rasitti 

Suomen maksutasetta monenkeskistä apua vähemmän. Kehitysapuasian neuvottelukunta oli suosi-

tellut bilateraalisen avun keskittämistä muutamalle vastaanottajamaalle mietinnössään vuonna 

1969.234 Monivuotisen yhteistyön uskottiin tuottavan parempia tuloksia, kun kumppanit tunsivat 

toistensa tarpeet, mahdollisuudet sekä työtavat. Lisäksi pelkona oli, että Suomen kansainvälisesti 

katsoen pieni apu hajaantuisi vaikutuksiltaan merkityksettömäksi.235 Suomella oli 1970-luvun alku-

puoliskolla kehitysohjelma Chilen, Nigerian, Sambian, Tansanian ja Vietnamin, kanssa. Kehitysoh-

jelma Chilen kanssa peruttiin maassa vuonna 1973 tapahtuneen vallankaappauksen seurauksena ja 

Nigerian apu muuttui projektiluonteiseksi. Suomella oli vuonna 1974 enää kolme maaohjelmaa, 

Tansania, Sambia ja Vietnam.236 Suomi tuki ainoastaan valtioita, joiden kehityssuunnitelmat olivat 

linjassa YK:n kehitysstrategian kanssa.237  

Kehitysyhteistyöasian neuvottelukunta ehdotti mietinnössään kahdenvälisen avun kohdemaiden ul-

kopuolelle jäävien kehitykselle keskeisten muiden kohteiden tukemista kansainvälisten järjestöjen 

kautta.238 Multi-bi-hankkeet olivat kahdenvälisiä projekteja, joiden toteutuksessa käytettiin kan-

sainvälistä järjestöä kuten YK:n erityisjärjestöä.239 Multi-bi-toiminta oli keino toteuttaa hankkeita 

rasittamatta liikaa Suomen omia resursseja sekä tapa vahvistaa Suomen YK-politiikkaa.240 Kehitys-

apuasian neuvottelukunnan mukaan olisi myös syytä yksityiskohtaisesti selvittää, millaisia mahdol-

lisuuksia olisi siirtää toimeenpanotehtäviä kansainvälisille järjestöille, kotimaisille järjestöille, laitok-

sille ja yrityksille.241 

Osana kahdenvälistä yhteistyötä valtio kanavoi kehitysyhteistyönmäärärahoja kansalaisjärjestöjen 

yksittäisten projektien kautta, mutta varsinaista virallista tukijärjestelmää ei vielä ollut. Suurin vas-

taanottaja oli SPR, joka teki humanitaarista työtä ulkoasiainministeriön puolesta.242 Humanitaarisen 

avun lisäksi ulkoasiainministeriö myönsi varoja SPR:lle esimerkiksi Tansanian Punaisen Ristin 

 
234 Kehitysapuasian neuvottelukunnan mietintö 2 osa 1969: B 107, sivu 37. 
235 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivut 6-7; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivut 6 ja 7. 
236 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivut 17-23, 27. 
237 Kansainvälisen kehitysavun periaateohjelma 1974, 17. 
238 Kehitysapuasian neuvottelukunnan mietintö 2 osa 1969: B 107, sivu 37. 
239 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivu 29. 
240 Kansainvälisen kehitysavun periaateohjelma 1974, 12. 
241 Kehitysapuasian neuvottelukunnan mietintö 2 osa 1969: B 107, sivu 37. 
242 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen -muistio, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto.  
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kehittämisen vuonna 1973.243 SPR:llä oli valta-asema valtioon nähden Suomen pääasiallisena huma-

nitaarisen avun kanavana. Muita kehitysyhteistyöviranomaisen järjestöalan yhteistyökumppaneita 

olivat muun muassa osuustoimintajärjestöt, Luterilainen Maailmanliitto sekä Mannerheimin lasten-

suojeluliitto. Järjestöjen valtion tukemat hankkeet olivat pääasiassa maissa, jotka olivat Suomen 

kahdenvälisen kehitysyhteistyön kohdemaita.244 Mahdollisuutta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteis-

työtoiminnan vuosittain haettavalle määrärahalle ryhdyttiin selvittämään vuonna 1972.245 

Suomen kehitysyhteistyötä 1970-luvun alussa leimasi uusi luottojen muodossa annettu bilateraali-

nen apu. Kehitysluottolaki, eli laki kansainvälisistä kehitysluotoista, astui voimaan vuonna 1970, 

jonka seurauksena kasvava osa Suomen kehitysavusta annettiin kehitysluottoina.246 Kehitysluotto-

jen sitomista Suomesta tehtäviin hankintoihin perusteltiin Suomen heikolla työllisyysasteella sekä 

kauppataseen alijäämällä.247 Näkemyksenä oli, että kehitysavusta voisi poliittisten etujen lisäksi 

hyötyä taloudellisesti edistämällä suomalaista tuotantoa sekä kotimaisten tuotteiden vientiä. Kehi-

tysluotot olivat osoitus, että kehitysyhteistyötä tehtiin paljolti Suomen omista lähtökohdista. Kehi-

tysyhteistyöosaston entinen virkamies Matti Kääriäinen muistelee, että kehitysluottojen alkuvuo-

sina seurattiin, kuinka paljon kehitysyhteistyörahoista onnistuttiin palauttamaan Suomeen. Toimin-

toa mitattiin niin kutsutun palauma-asteen avulla. Käytännöstä luovuttiin myöhemmin, koska se he-

rätti liikaa kielteistä huomiota Suomen kehitysyhteistyön lähtökohdista.248 

Kehitysmaatutkija Juhani Koponen on kuvannut ilmiötä, jossa kehitysapua käytetään keinona ajaa 

omia etuja, termillä ”instrumentalismi”. Hän tarkoittaa instrumentalismilla Suomen kehitysyhteis-

työpolitiikan historiassa kehitysyhteistyön käyttöä välineenä suomalaisten taloudellisten ja poliittis-

ten päämäärien ajamiseen, ei siis ensisijaisesti kehitysmaiden kehityksen tukemiseen. Koponen nä-

kee Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan historiallisen muodostumisen developmentalismin ja instru-

mentalismin välisenä rajankäyntinä sekä yhteenottona.249 Suomen kehitysyhteistyön historia voi-

daan nähdä pyyteettömän auttamisen ja Suomen omien etujen ajamisen välisenä rajankäyntinä. 

Kehityspolitiikan instrumentaalinen arvo jopa korostui 1960- ja 1970-luvuilla, kun Suomi yritti kiil-

lottaa kuvaansa Neuvostoliiton varjossa sekä keskeisiksi toimintamuodoiksi kohosivat suomalaista 

 
243 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 & 1973, sivu 38. 
244 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 & 1973, sivu 38. 
245 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto.  
246 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972 ja 1973, sivu 6. 
247 Artto 2005, 17-19; 1992 vp – HE 10. 
248 Kääriäinen 2015, 20-21. 
249 Koponen 2005, 155-157. 
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tuotantoa tukeneet kehitysluotot. Kehitysyhteistyön käyttö talouden tai ulkopolitiikan instrument-

tina ei ollut kansainvälisesti harvinaista. Todennäköisesti jo kehityksen kansainvälisen politiikan kes-

kiöön tuoneen Trumanin puheen taustalla oli ajatus kehityspolitiikasta ulkopolitiikan välineenä250. 

Samalla pienten maiden, kuten Suomen, kehityspolitiikka oli monesti vähemmän strategisesti muo-

vautunutta, koska voimavaroja ei ollut laajempaan vaikuttamiseen. Keskimääräisesti pienemmillä 

mailla ei ollut kovinkaan paljoa poliittista vaikutusvaltaa, esimerkiksi kehitysmaakaupan ehtoihin.251 

Suomi ei todennäköisesti kehityspolitiikallaan pyrkinyt vaikuttamaan kansainvälisiin kehitysdiskurs-

seihin vaan kehitysyhteistyön ulkopoliittinen painoarvo oli oman aseman vahvistamisessa, identi-

teettipolitiikassa ja aktiivisen puolueettomuuspolitiikan harjoittamisessa. 

Puolueettomuuspolitiikka ohjasi Suomen käyttäytymistä YK:ssa ja sen seurauksena myös kehitysky-

symyksissä. YK:n ote Suomen kehitysyhteistyöstä tiukkeni 1970-luvulle tultaessa ja Suomi nimesi 

YK:n kehitysstrategian päämäärät omikseen. Kylmän sodan lamaannuttamassa YK:ssa kehityskysy-

mykset olivat huomion keskipisteessä, jonka seurauksena myös Suomen imagolle oli edullista tukea 

YK:n kehitysstrategiaa ja pyrkiä lisäämään kehitysyhteistyötoimintaa. Kansainvälisen paineen sekä 

Suomen talouskasvun ja etenevän rakennemuutoksen seurauksena kehitysyhteistyön määrärahat 

kasvoivat, vaikka tuen määrä muihin Pohjoismaihin nähden oli edelleen 1970-luvun puolivälissä erit-

täin vaatimatonta. Suomi oli omassa kehitysasteessaan jäljessä muista Läntisen Euroopan maista. 

Vaatimattomatkin kasvavat resurssit mahdollistivat toiminnanmuotojen laajentamisen. Katse kään-

nettiin ensin kansainväliseen esimerkkiin ja sen seurauksena kansalaisyhteiskunnan suuntaan, jossa 

kiinnostus kehityskysymyksiä kohtaan oli kasvussa. 

 

 

 

 

 

 

 
250 Koponen 2020, 14. 
251 Siitonen 2005, 151-154. 
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4. Kansainvälistä kansalaisliikehdintää 
 

4.1. Organisoitumisen puitteet 
 

Kansalaisyhteiskunta on suhteellisen vakiintunut käsite kuvaamaan valtion ja yksityisen sektorin ul-

kopuolella tapahtuvaa ihmisten organisoitumista, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten ja yhteiskun-

tien olosuhteisiin.252 Kansalaisyhteiskunnan voidaan nähdä olevan universaali keino yksilöille toteut-

taa yhteisöllistä elämäänsä, vaikka tavat vaihtelevat historiasta, kulttuurista ja kontekstista riippuen. 

Kansalaisyhteiskunnan konsepti on keskeinen niin politiikassa, julkisessa hallinnossa, aktivismissa 

kuin ulkomaanavussa ja konseptin yhteiskunnalliset kehitysroolit voidaan jakaa taloudellisiin, sosi-

aalisiin ja poliittisiin.253  Kansalaisyhteiskunta, eli erilaiset kansanliikkeet, yleinen liikehdintä ja kan-

salaisjärjestöt, muovasi osaltaan julkisen organisaation eli Suomen valtion kehitysaputoimintaa.  

Martti Siisiäisen mukaan Suomessa modernien yhdistysten historia lähtee liikkeelle 1700-luvulta, 

esimerkiksi vuosisadan lopulla perustettiin sivistysseuroja. Järjestötoiminta laajeni 1800-luvulla, kun 

toimintansa aloitti muun muassa Suomen ensimmäinen vapaapalokunta, joukko raittius-, rouvas-

väen- ja oma-apuyhdistyksiä sekä sivistys- ja hyväntekeväisyysseuroja. Palkkaväestön vapautumis-

pyrkimyksiin tähtäävää joukkotoiminta synnytti varsinaiset ensimmäiset joukkojärjestöt. Samalla 

myös ylemmät yhteiskuntaluokat kiinnostuivat kansanliikkeistä keinona ohjata ylhäältä käsin työvä-

enluokan liikkeitä. Luokkaintresseihin ja omaehtoisen toteuttamiseen nojaava joukkoliikkeiden ver-

kosto muotoutui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Verkoston keskeisiä toimijoita olivat työ-

väenliike sekä raittiusliike.254  

Perustan järjestötoiminnan kasvulle loi vuoden 1905 yleislakko, johon päättyi 1860-luvulla alkanut 

protestijakso. Siisiäinen nimeää yleislakon Suomen kansallisen historian poliittiseksi vedenjakajaksi, 

jossa työväenliike nousi liikkeen etunenään ja sen tavoitteet ylittivät porvarillisen puolueen pyrki-

mykset.255 Myös Aapo Kähosen mukaan yleislakon jälkeen Suomessa tapahtui selkeä käänne poliit-

tisten puolueiden asemassa, kun yksikamarinen eduskunta valittiin yleisen ja yhtäläisen äänioikeu-

den pohjalta vuonna 1907. Kähönen perustelee käänteen olevan puolueiden muutoksessa 

 
252 Kontinen & Hakkarainen 2007, 308. 
253 Edwards 2009, 3, 5 & 13. 
254 Siisiäinen 1990, 24-25. 
255 Siisiäinen 1990, 26-27. 
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poliittisista klubeista kannatuksensa väestöltä saaviksi poliittisiksi liikkeiksi.256 Lisäksi yleislakon seu-

rauksena vuonna 1906 tuli voimaan perustuslain tasoinen säännös yhdistymisvapaudesta, joka niin 

ikään helpotti kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden toimintaa.257 Tässä säädöksessä linkitettiin kansan 

vaatimat lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus.258 Yleislakon seurauksena kansalaiset nou-

sivat lähemmäksi poliittista ydintä luoden pohjaa vahvalle kansalaisyhteiskunnalle.  

Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1919 määriteltiin Suomen hallitusmuoto ja uusien lakien 

joukossa säädettiin myös yhdistyslaki.259 Samalla historiallinen linkitys sananvapauden sekä yhdis-

tymis- ja kokoontumisvapauksien kesken purettiin.260 Suomen hallitusmuodon toisen pykälän mu-

kaan ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. 

Pykälässä määritellään vallan kolmijako ja sen ytimessä olivat kansalaiset edustuksellisen demokra-

tian välityksellä. Suomen valtiovallan määrittelyn lisäksi laissa säädetään kansalaisten perusoikeuk-

sista, kuten uskonnonvapaudesta ja sananvapaudesta.261 Molemmat perusoikeudet olivat oleellisia 

kansalaisten mielipiteen ilmaisulle ja vaikuttamistyölle. Ne osaltaan mahdollistivat vahvan kansa-

laisyhteiskunnan muodostumisen, koska demokratiaan kuuluu kansalaisten oikeus muodostaa ja il-

maista mielipiteensä varsinkin itseään koskevissa päätöksissä. 

Yhdistymisvapaus sääteli kansalaisyhteiskunnan toiminnan tehokkuutta, sillä yhdistymisvapaus on 

yksilön oikeutta tehdä päätös, osallistuuko hän yhteiseen toimintaan vai ei.262 Vuoden 1919 yhdis-

tysvapaudesta säätävä yhdistyslaki oli voimassa aina 1980-luvun loppupuolelle, jolloin lainsäädän-

töä päivitettiin. Suomen itsenäisyyden alkuajan laki määritteli siis järjestöjen toimintaa koko tarkas-

teltavan ajanjakson. Laissa säädettiin voittoa tavoittelemattomien yhteenliittymien toiminnasta. 

Poikkeuksena olivat uskonnolliset yhdyskunnat, joille oli voimassa erilliset säädökset hallitusmuo-

dossa, kirkkolaissa ja vuoden 1922 uskonnonvapauslaissa.263  

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenenä saattoi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Lisäksi 

valtiollisiin asioihin vaikuttavien yhdistysten jäsenten tuli olla Suomen kansalaisia. Yhdistyslaissa lue-

tellaan keinoja, joiden mukaan yhdistys oli päätöskelpoinen ja missä määrin yhdistyksen jäsenyys 

 
256 Kähönen 2019, 298-299. 
257 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 14. 
258  Muukkonen 2012, 56. 
259 Suomen Hallitusmuoto 1919; Yhdistyslaki 1919. 
260 Muukkonen 2012, 55. 
261 Suomen Hallitusmuoto 1919. 
262 Muukkonen 2012, 51. 
263 Yhdistyslaki 1919, Suomen Hallitusmuoto 1919; Uskonnonvapauslaki 1922. 
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velvoitti yksilöä. Laki määräsi myös yhdistysrekisteriin merkitsemisestä sekä viranomaisesta, joka 

ylläpiti koko maan kattavaa rekisteriä. Rekisteröidystä yhdistyksestä tuli olla tiedossa muun muassa 

nimi, säännöt, tarkoitus, toiminnanlaatu ja varojen käyttö. Lisäksi laissa määriteltiin rekisteröimät-

tömien yhdistyksien toiminnasta ja velvollisuuksista.264  

Edellä säädettyjen lakien ja määriteltyjen oikeuksien kontekstissa kansalaisjärjestöt ja muu Suomen 

kansalaisyhteiskunta toimi sekä painosti valtiovaltaa 1960- ja 1970-luvuilla. Valtio ja kansalaisyhteis-

kunta ovat riippuvaisia toisistaan, koska valtio tuottaa säädellyt demokraattiset puitteet, joissa kan-

salaisyhteiskunta toimii. Kansalaisyhteiskunta järjestöineen taas sosiaalisen painostuksen keinoin 

vaikuttaa valtion toimiin.265 Poliittisessa roolissaan riippumattomat kansalaisjärjestöt sekä kansa-

laisliikehdintä ovat vastavoimia valtionhallinnolle ja ne tarjoavat kansalaisille keinon saada äänensä 

kuuluville.266 Kansalaisyhteiskunnan voidaan nähdä olevan osa yhteiskuntaa, koska kansalaisyhteis-

kunta on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä valtionhallinnon että yksityisen sektorin kanssa.267  

Terje Tvedtin mukaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion on tulkittu antavan hyvin tilaa vapaaehtoi-

selle organisoitumiselle.268 Suomessa hyvinvointivaltion rakennusprosessi oli parhaillaan käynnissä 

maailmansotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Kansalaisjärjestöt ja -liikkeet eivät painostaneet val-

tiota aloittamaan kehitysyhteistyötä 1950- ja 1960-luvulla, mutta ne tarjosivat kokemustaan toimin-

tatapojen muotoiluun. Näin vuorovaikutus kehitysapuasioissa muotoutui hyvin luonnollisesti. Kan-

salaisyhteiskunnan kevyt painostuksen kausi kansainvälisessä kehitysyhteistyössä oli kytköksissä 

Suomen sisällä tapahtuneeseen murrokseen, muutokseen järjestökentässä, Suomen sisäänpäin 

kääntyneisyyden vähenemiseen, maailmanpoliittisiin muutoksiin sekä yleisen kansalaiskeskustelun 

lisääntymiseen. Kansainvälisen solidaarisuuden ja kolmasmaalaisuuden nousu leimasivat lisäänty-

nyttä kiinnostusta kehitysyhteistyötä kohtaan.  

 

 

 

 
264 Yhdistyslaki 1919; Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 14. 
265 Edwards 2009, 10, 15 & 24. 
266 Edwards 2009, 10, 15 & 24; Edwards & Hulme 1995, 4. 
267 Edwards 2009, 10, 15 & 24. 
268 Tvedt 1998, 43. 
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4.2. Kehitysmaaliikkeen kasvun vuodet  
 

Suomen kehitysavun kenttä ei ole ollut vain ulkoministeriön miehittämä vaan mukana on alusta asti 

ollut ei-valtiollisia järjestöjä. Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961–1966 -raportti antaa tunnus-

tusta kansalaisjärjestöjen kehitysaputoiminnalle: ”Valtiollisen kehitysavun kokonaismäärä ei ole si-

nänsä kuitenkaan osoitus Suomen ja kehitysmaiden välisen kehitysyhteistyön koko laajuudesta. 

Suomi on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin kehitysohjelmiin myös vapaitten kansalaisjärjestöjen 

kautta, jotka ovat toimenpanneet valtakunnallisia keräyksiä ja ryhtyneet muihin erikoistoimenpitei-

siin varojen hankkimiseksi kehitysmaiden auttamiseksi.”269  

Kehitysyhteistyötä muistuttavaa toimintaa oli humanitaarisilla ja lähetysjärjestöillä, muutamilla ke-

hitysmaayhdistyksillä sekä opiskelijaliikkeellä.270 Eniten käytännön kokemusta kehitysmaista oli hu-

manitaaristen ja uskonnollisten järjestöjen aktiiveilla. Suomen valtion humanitaarista apua kanavoi-

tiin muun muassa jo 1800-luvun lopulla perustetun Suomen Punaisen Ristin (SPR) kautta.271 SPR oli 

arvostetun Kansainvälisen Punaisen Ristin Suomen maaosasto. Lähetysjärjestöt taas olivat tehneet 

lähetystyötä Afrikassa 1860-luvulta ja Aasiassa 1890-luvulta lähtien. Lähetysjärjestöjen ydintehtävä 

oli lähetyskäskyn mukainen kristinuskon levittäminen, jonka ohella tarjottiin opetusta ja sairaanhoi-

toa. Kehitysaputoiminnasta tuli entistä suurempi osa lähetystyötä 1900-luvun puolella. Lisäksi Suo-

men Luterilaisen kirkon omasta organisaatiosta syntyi vuonna 1947 Kirkon Ulkomaanapu. Samoihin 

aikoihin paikalliset kristilliset kirkot alkoivat hoitaa evankeliumin levittämistä, jolloin muut ammatil-

liset työmuodot nousivat keskeisemmiksi.272  

Alalla toimi kehitysmaajärjestöjä, kuten vuonna 1959 toimintansa aloittanut ja vuonna 1964 yhdis-

tykseksi rekisteröity Kehitysmaayhdistys Pääsky.273 Järjestö kuului Abbé Pierren vuonna 1949 Rans-

kassa perustamaan Emmaus-liikkeeseen, jonka alkuperäinen tarkoitus oli auttaa kodittomia tarjoa-

malla heille ruokaa ja majapaikkoja.274 Emmaus-liike oli uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitou-

tumaton kristinuskoon viittavasta nimestään huolimatta. Liikkeen toiminta laajeni kehitysyhteistyö-

hön ja siitä muotoutui useassa maassa, myös muissa Pohjoismaissa, toimiva kansainvälinen liike.275 

 
269 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961–1966, sivu 11. Ulkoministeriön arkisto. 
270 Siitonen 2005, 203-204. 
271 Siitonen 2005, 203-204. 
272 Selvitys valtiontilintarkastajalle vuoden 1978 kertomusta varten, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; Kansalaisjär-
jestöjen ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyö, Sirpa Ilmanen 1979, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
273 Pääskyt r.y. kirjeitä Tullihallitukselle, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
274 Ludovic, Gorge, Özçağlar-Toulouse 2018, 1814. 
275 Pääskyt r.y. kirjeitä Tullihallitukselle, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
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Kehitysyhteistyötä tekevillä yhdistyksillä saattoi olla laajat kansainväliset yhteydet muiden avunan-

tajamaiden kesken.  

Suomessa myös opiskelijaliike kiinnitti huomiota kolmanteen maailmaan.276 Opiskelijaliikkeeseen 

kuului kehitysaputoimintaa harjoittavia järjestöjä, joista keskeisin oli Suomen Ylioppilaskuntien Lii-

ton (SYL) perustama alajärjestö Ylioppilaiden Kansainvälinen Apu. Ylioppilaiden Kansainvälinen Apu 

oli osallistunut avustustoimintaan ylioppilailta ja opetushenkilökunnalta kerätyin varoin vuodesta 

1963.277 Myös muissa länsimaissa aikakaudelle oli tyypillistä radikaalin opiskelijaliikkeen mielen-

kiinto kehittyvien ja siirtomaavallan alta itsenäistyvien alueiden ongelmia kohtaan.278 Esimerkiksi 

Ruotsissa 1950-luvulla opiskelijaliike ensimmäisten joukossa kiinnitti huomiota Etelä-Afrikan ro-

tuerottelupolitiikkaan.279 Lähetys- ja kansalaisjärjestöjen kehitysapu vastasi pitkälti vain näkyvään ja 

välittömään tarpeeseen 1960-luvulla. Kyseessä oli vielä ilmiö, jossa järjestöt olivat toimijoita ja koh-

demaan kansalaiset passiivisia vastaanottajia.280 

Opiskelijaliikkeeseen kuului keskeisesti myös järjestöjen ulkopuolinen kansalaisliikehdintä. Suo-

messa oli järjestöjen ja rekisteröityjen yhdistysten ulkopuolella kehityskysymyksiä sivuavaa kansa-

laisaktiivisuutta, jonka määrä lisääntyi 1960-luvun aikana. Kehitysyhteistyötoiminnasta sekä kehi-

tysproblematiikasta tiedottaminen eivät olleet vain järjestöjen yksinoikeus, sillä kansalasiyhteis-

kunta sisältää kaikki verkostot perheen ja valtion välissä, joissa jäsenyys sekä aktiviteetit ovat va-

paaehtoisia.281  

Kehitysapukysymyksistä kiinnostuneet olivat suomalaisessa yhteiskunnassa marginaalissa 1960-lu-

vun alussa. Lauri Siitosen mukaan Suomen valtion kehitysaputoiminnan ottaessa ensi askeliaan ta-

vallisen kansan tietous kehitysproblematiikasta oli hyvin kapea ja kosketus kehityskysymyksiin oli 

vain rajatuilla ihmisryhmillä, kuten kehitysaputoimintaa harjoittavien järjestöjen jäsenillä, muuta-

milla akateemikoilla ja opiskelijoilla.282 Katja-Maria Miettusen tutkimus 1960-luvun historiakuvasta 

ja niin sanotuista radikaaleista, monesti opiskelijanuorista, tukee Siitosen näkemystä. Miettusen 

mukaan kolmasmaailmaisuus on keskeisessä osassa vain radikaalien nuorten kertomuksissa. Ilmiö 

 
276 Siitonen 2005, 201. 
277 Ylioppilaiden kansainvälinen apu (mm. avustuspyynnöt), Fc 12.R 352, Ulkoministeriön arkisto. 
278 Siitonen 2005, 201. 
279 Sellström 1999, 505-507. 
280 Korten 1990, 116. 
281 Edwards 2009, 20, 30. 
282 Siitonen 2005, 203-204; Ilkka Ristimäen muistelut, Virtanen 2013, 60. 
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ei siis ollut todennäköisesti suurelle osalle suomalaisista kovinkaan merkittävä.283 Myös Juhani Art-

ton mukaan valtion kehitysavun alkuvuosina vain pieni vähemmistö suomalaisia kannatti kehitys-

aputoimintaa.284 

Tietous kehittyvien alueiden ongelmista ja itsenäistymispyrkimyksistä alkoi lisääntyä 1960-luvun ai-

kana ja aktiivisimpia toimijoita olivat aluksi opiskelijanuoret. Miettusen tutkimuksessa radikaalien 

nuorten muisteluissa 1960-luku kerrotaan tarinana erilaisten yhden asian liikkeiden kautta, joihin 

liitetyt aatteet olivat pasifismi, suvaitsevaisuus, kolmasmaalaisuus ja uusvasemmistolaisuus. Sodan 

ja rauhankysymyksiin keskittynyt poliittiseksi sekä kulttuuriseksi muutosliikkeeksi mielletty Sadan-

komitea perustettiin vuonna 1963. Sadankomitean perustamisesta muistelijat näkevät Suomen ra-

dikaalien liikkeiden historian alkaneen. Myös Sadankomiteassa sivuttiin kehitysmaiden ongelmia.285  

Kiinnostusta pasifismia ja rauhanliikettä kohtaan lisäsi käynnissä ollut Vietnamin sota, jonka muut-

kin muistelijat kuin radikaalit nimeävät yhdeksi 1960-lukua määrittäväksi tapahtumaksi. Tosin radi-

kaalit muistelevat Suomessa Vietnamin sotaa vastustanutta toimintaa, kun muut muistelevat sotaa 

itseään. Vietnamin sota sai Suomessa ja muualla maailmassa lisääntyvästi huomiota sen jälkeen, 

kun Yhdysvallat teki päätöksen Pohjois-Vietnamin järjestelmällisestä pommittamisesta helmikuussa 

1965. Osa muistelijoista kertoo Vietnamin sodan juuri herättäneen kiinnostuksen kehitysmaiden 

ongelmia kohtaan.286 Vietnamin sota vahvisti kansaliikehdinnän kansainvälisyyttä ja herätteli nuori-

soa sekä sivistyneistöä kolmannen maailman ongelmiin.287 Myös muissa länsimaissa, kuten naapu-

rissamme Ruotsissa, Vietnamin sota vahvisti ulkomaita kohtaan tunnettua solidaarisuutta.288 Sodan 

käynnistämän solidaarisuusliikkeen seurauksena useassa maassa opiskelijajärjestöt sekä poliittiset, 

varsinkin vasemmistolaiset, puolueorganisaatiot löysivät toisensa.289  

Siisiäinen nimeää vuodet 1966–1968 yleisvasemmistolaisen radikalismin kaudeksi, jonka aikana jat-

kui uuden tyyppisten järjestöjen perustamisaalto.290 Radikaalien muistelijoiden tarinassa 1960-lu-

vun loppupuolella nuoriso alkoi hakeutua muihin yhden asian liikkeisiin kuin Sadankomiteaan.291 

Yhden asian liikkeistä merkittävin esimerkki kolmasmaailmaisesta liikehdinnästä oli kehitysmaiden 

 
283 Miettunen 2009, 83-84. 
284 Artto 2005, 25. 
285 Miettunen 2009, 65, 71-73; Siisiäinen 1990, 64. 
286 Miettunen 2009, 58-59. 
287 Heinonen 2013, 60. 
288 Danielson & Wohlgemuth 2005, 522. 
289 Pratap & Wallberg 2000, 34. 
290 Siisiäinen 1990, 64. 
291 Miettunen 2009, 74. 
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asioihin keskittynyt Tricont. Kyseessä oli vuonna 1968 Helsingissä perustettu avoin järjestö, jolla ei 

ollut virallista yhdistysorganisaatiota. Tricontin toiminnan tarkoitus oli kolmatta maailmaa koskevan 

tiedon kerääminen, julkaiseminen ja levittäminen Suomessa. Järjestö muun muassa julkaisi omaa 

lehteä, monistevihkoja ja kirjoja, järjesti seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä hankki tilauk-

sesta ulkomaista kirjallisuutta.292 Tiedotuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti kehitysmaiden 

kansojen imperialismin vastaiseen taisteluun. Tricont vastusti valtiollista kehitysapua, joka koettiin 

jopa haitallisena sen toimijoiden historiallisen ja rakenteellisen ymmärryksen puuttumisen 

vuoksi.293 Tricont oli osa Suomen 1960-luvun kehitysmaaliikkeen ja kansalaisliikehdinnän moniääni-

syyttä pyrkimyksellään kyseenalaistaa valtion kehitysaputoiminta. Järjestö on esimerkki siitä, ettei-

vät kaikki kansainvälistä tasa-arvoa ajavat tahot nähneet valtiollista kehitysapua hyvänä keinona 

köyhyyden vähentämiseen. 

Tricont edusti uudenlaista tietoutta Suomesta osana maailmanjärjestystä ja kansainvälistätaloutta 

sekä -politiikkaa. Vasemmistolainen kolmasmaalainen solidaarisuusliike arvosteli maailman talous-

järjestelmää sekä poliittista järjestystä. Aktivistit ymmärsivät, että epätasa-arvoinen maailma muut-

tuisi vain, jos asiat muuttuisivat myös kotona.294 Kolmannen maailman köyhyyden nähtiin johtuvan 

niiden periferia-asemasta kapitalistisessa maailmanjärjestyksessä, jonka keskiöissä olivat teollistu-

neet valtiot.295 Riippuvuusteoria, joka loi pohjan keskusperiferia-ajattelulle, oli alun perin YK:n ta-

louskomission luoma teoria kuvaamaan 1950-luvun Etelä-Amerikkaa.  Malli puhutteli nuorta radi-

kaalia sukupolvea ja erityisesti opiskelijoita myös muissa teollistuneissa länsimaissa, kuten Nor-

jassa.296 Ratkaisu eriarvoisuuteen koetiin olevan vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän muutoksessa.  

Tricontin toiminta hiipui 1970-luvun alussa, vaikka laajempi kehitysmaaliike oli silloin vasta muotou-

tumassa.297 Siisiäinen on kuvannut ajanjaksoa 1960-luvun puolesta välistä 1970-luvun alkuun suo-

malaisen kansalaisyhteiskunnan protestijaksona. Tämä ei kuitenkaan näkynyt yhdistysten määrälli-

senä muutoksena aikakauden aikana.298 Syy oli todennäköisesti opiskelijaliikkeen luonteessa sekä 

epävirallisessa yhdistystoiminnassa, jota esimerkiksi juuri Tricont-liike edusti. Rekisteröityjen yhdis-

tysten määrä alkoi lisääntyi vahvasti 1970-luvulla299. Humanitaarisen, poliittisen ja epäpoliittisen 

 
292 Ervamaa 2005, 17; Miettunen 2009, 74, 79; Pölkki 2006, 280. 
293 Ervamaa 2005, 17, 21. 
294 Pratap & Wallberg 2000, 35. 
295 Ervamaa 2005, 17; Miettunen 2009, 74, 79; Koponen & Saritsa 2019, 15. 
296 Simensen 2007, 173. 
297 Ervamaa 2005, 21. 
298 Siisiäinen 1990, 68. 
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kehitysmaatoiminnan suosio kasvoi. Ylikansallisuus oli lisääntynyt ihmisten elämässä television, 

matkustelun ja Suomen kansainvälistymisen myötä. Vietnamin sodan lisäksi Biafran nälänhätä toi 

tiedotusvälineiden välityksellä kuvia nälkiintyneistä ihmisistä suomalaisten koteihin 1960-luvun lo-

pulla.300 Kehitysmaiden ongelmista tiedotettiin entistä enemmän niin valtionhallinnon kuin kansa-

laisyhteiskunnan toimijoiden puolesta. Samalla Suomessa oli tapahtunut talouskasvun, rakenne-

muutoksen ja hyvinvointivaltion rakennusprosessin myötä yhteiskunnallinen murros, jonka seu-

rauksena kansalaisilla oli mahdollisuuksia kiinnittää huomiota oman hyvinvointinsa ulkopuolelle. 

Suomesta katosi laajamittainen köyhyys 1960-luvun aikana, jonka seurauksena moni tunsi velvolli-

suudekseen auttaa kehitysmaiden köyhiä301. 

Siitosen mukaan velvollisuuden tunne oli yhteydessä kansainvälisenavun normistoon.302 Syinä mie-

lenkiinnon heräämiseen voidaan nähdä olleen maailman poliittisissa muutoksissa ja siirtomaiden 

vapautumisprosesseissa, joita käsitteli myös YK:n 1960-luvun ensimmäiseksi kehityksen vuosikym-

meneksi julistava teksti. Tekstissä kuvaillaan tuloerojen kasvaneen kehittyneiden ja kehittyvien mai-

den välillä kutsuen toimia jäsenmailtaan inhimillisen köyhyyden vähentämiseksi.303 Teksti peilautuu 

maailmansotien jälkeen vuonna 1948 julkaistuun YK:n yleismaalliseen ihmisoikeuksien julistukseen, 

joka myös itsessään toimi innostuksen lähteenä.304  

Kansainvälinen ilmapiiri lisäsi järjestöaktiivien intoa teollistuneissa maissa. Esimerkiksi Ruotsissa 

kansainvälinen solidaarisuus nousi kehityskeskustelun keskiöön, kun valtava itsenäistymisten aalto 

pyyhkäisi kehittyvät alueet 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa.305 Ruotsalaiset vaativat tukien ohjaa-

mista erityisesti vapautusliikkeille esimerkiksi rotusorrosta kärsivään Etelä-Afrikkaan.306 Ruotsi oli 

monin tavoin kehityskuluissa Suomea edellä, esimerkiksi maa hyväksyttiin YK:n jäseneksi vuosia 

aiemmin ja se oli käynyt samanlaisen hyvinvointivaltion murroksen ennen Suomea.307 Suomessa ke-

hitysmaaliike osana laajempaa kansainvälistä ja kansallista solidaarisuusliikettä muotoutui noin vuo-

sikymmenen myöhemmin kuin Ruotsissa.308  

 
300 Pölkki 2006, 281. 
301 Siitonen 2005, 200; Heinonen 2005, 146-148. 
302 Siitonen 2005, 200-201. 
303 1710 (XVI). United Nations Development Decade – A programme for international economic co-operation. 
304 Stokke 2009, 3-7, 29-30. 
305 Danielson & Wohlgemuth 2005, 521. 
306 Sellström 1999, 505-507. 
307 Heinonen 2005, 146-148. 
308 Siitonen 2005, 201; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistion 22.10.1973 liitemuistio, 
Ulkoministeriön selvitys koskien kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkomi-
nisteriön arkisto.  
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Kehitysaputoiminta liitti Suomen valtion sekä kansalaisjärjestöt tiiviimmin osaksi kansainvälistä yh-

teisöä. YK ja kansainvälisyys innostivat molempia, mutta motivaatio kehitysaputoimintaan oli erilai-

nen. Valtionhallinnolle kehityspolitiikka oli pyyteettömän auttamisen lisäksi instrumentaalinen ul-

kopoliittinen keino näyttäytyä länsimaana sekä hyötyä toiminnasta taloudellisesti. Kansalaisten toi-

minnan taustalla oli erilaisia aatteita luterilaisesta lähimmäisenrakkaudesta vasemmistolaiseen so-

lidaarisuuteen. Toimintaan saattoi motivoida lähetyskäsky tai muuttuva maailmanpoliittinen ti-

lanne, esimerkiksi poliittiset järjestöt saattoivat käyttää projektiluontoista kehitysyhteistyötä kei-

nona ilmasta poliittinen tukensa jollekin alueelle tai vapautusliikkeelle.309 

Aikanaan tulkittiin, että järjestöjen aatteellisesta taustasta huolimatta kansalais- ja lähetysjärjestö-

jen motiivit olivat hyvin samankaltaisia. Ne korostivat kansojen välistä vastuuta ja painottivat pyy-

teetöntä auttamista.310 Terje Tvedtin mukaan tutkimuksessa on perinteisesti esitetty kehitysyhteis-

työtä tekevät kansalaisjärjestöt yhtenäisenä ryhmänä toimijoita, joita ajaa samanlainen moraalinen 

palo auttaa. Hän kritisoi näkemystä yksinkertaistavana, koska kansalaisjärjestöt eivät olleet hetero-

geeninen ryhmä eivätkä niiden toimet aina olleet moraalisia.311 Kehitysmaatietouden nousu voidaan 

kytkeä eri motivaationlähteisiin, jotka vuorovaikutuksessa toistensa kanssa loivat kehitysmaaliik-

keen. Toiminnan innoittajat olivat edellä käsitellyt lähetystyö, tarve auttaa kärsiviä, vaihtoehtolii-

kehdintä ja kansainvälinen solidaarisuus.312 Kehitysmaaliikkeen kasvun myötä myös lähetys- ja kan-

salaisjärjestöjen kehitysmaatoiminta alkoi ammattimaistua.313  

 

 

4.3. Keräyksiä ja keskustelutilaisuuksia 
 

Kehitysyhteistyöviranomaiset laajalti selvittivät kansalaisjärjestöjen kansainvälistä ja kehitysyhteis-

työtoimintaa 1960- ja 1970-luvuilla. Viranomaisten muistioista ja mietinnöistä käy ilmi kuinka paljon 

samankaltaisia toiminnanmuotoja Suomen virallisessa kehitysyhteistyössä ja kansalaisjärjestöjen 

 
309 Kansalaisjärjestöjen ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyö, Sirpa Ilmanen 1979, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
310 Kansalaisjärjestöjen ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyö, Sirpa Ilmanen 1979, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
311 Tvedt 2006, 343; Tvedt 2002, 363-366; Pratap & Wallgren 2000, 31-37. 
312 Pratap & Wallgren 2000, 31-36. 
313 Pölkki 2006, 281. 
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toiminnassa oli. Samalla viranomaiset selvittivät, millaisessa toiminnassa kansalaisjärjestöt olivat 

vahvoilla. 

Kansalaisjärjestöt harjoittivat kansainvälistä toimintaa niin ulkomailla kuin Suomessa. Monenkeski-

nen toiminta tapahtui usein kansainvälisten kattojärjestöjen välityksellä ja kahdenvälinen yksittäis-

ten ulkomaisten järjestöjen kautta. Kylmän sodan kahtia jakautuneessa maailmassa suomalaisilla 

järjestöillä oli yhteistyötä lännen ja idän sekä puolueettomuuteen pyrkivän kolmannen maailman 

kanssa. Eniten suomalaisilla järjestöillä oli valtioiden rajat ylittäviä yhteyksiä muihin Pohjoismaihin, 

koska monella suomalaisella kansalaisjärjestöllä oli niissä sisarjärjestöjä. Yhteispohjoismaisia elimiä 

oli valtion tason lisäksi myös kansalaisjärjestöillä.314 

Kansalaisjärjestön lähtökohta saattoi olla valtioiden rajat ylittävä, esimerkiksi YK-optimismia eteen-

päin vievän YK-liiton lähtökohta oli kansainvälisten yhteyksien hoitaminen.315 Myös Johan von Bons-

dorff muistelee Tricont-järjestöllä olleen tiiviit yhteydet maailmanlaajuiseen liikkeeseen.316 Järjes-

töille kansainvälinen toiminta saattoi olla vain osa toimintaa, kuten se oli Suomen Ylioppilaskuntien 

Liitolle (SYL). Järjestöllä oli Suomessa tapahtuvien ylioppilaiden edunvalvonta tehtävien lisäksi si-

doksia ensimmäisen maailmansodan jälkeen luotuun European Student Relief -järjestöön, jonka toi-

minta jatkui 1950-luvulla nimellä World University Service (WUS). Aluksi suomalaiset ylioppilaat sai-

vat avustuksia järjestöltä, mutta myöhemmin SYL lähti tukemaan WUS:n tavoitteita muun muassa 

osallistumalla Nälkä pois maailmasta -ohjelmaan.317  

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kansainvälisestä toiminnasta osa oli kehitysyhteistyötä. Valtion 

kehitysavun tavoin kansalaisjärjestöjen kehitysmaatoiminta oli pääasiallisesti multilateraalista. Li-

säksi kansalaisjärjestöillä oli joitakin omia usein projektiluonteisia hankkeita kohdemaissa. Suoma-

laisten järjestöjen bilateraalisen avun vastaanottajat olivat usein erilaisia järjestöjä tai ryhmittymiä 

kehitysmaissa. Suomen kansalaisjärjestöt päätyivät tavallaan tukemaan kohdemaan kansalaisyh-

teiskuntaa ja sen kehitystä. Kansalaisjärjestöt valitsivat usein kohteensa humanitaarisin perustein 

tai oman erityisosaamisensa perusteella. Tällaista erityisosaamista oli esimerkiksi maatalouden ke-

hittäminen tai tuki pienimuotoisen teollisuustuotannon aloittamiseen.318 

 
314 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 25-31. 
315 Pölkki 2003, 280. 
316 Johan von Bonsdorffin muistelut 2000, 38. 
317 Ylioppilasjärjestöjen kansainvälinen toiminta ja kehitysapu, UM Suomen kehitysyhteistyö 12.R. Suomi. Fc12.R 352. 
Ulkoministeriön arkisto. 
318 Kansalaisjärjestöjen ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyö, Sirpa Ilmanen 1979, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
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Suoraan kohdemaassa tapahtuvan yhteistyön lisäksi kaikkien järjestöjen toimintaa sisältyi koti-

maantyö, jonka avulla tiedotettiin kansainvälisistä ongelmista ja kerättiin varoja kehitysapuprojek-

teihin.319 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan muotoja olivat muun muassa tiedotustoi-

minta, erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, seminaarit, kurssit ja muu opintotoiminta, julkilausu-

mat, kannanotot ja keräykset. Kansalaisjärjestöjen keskeinen toiminnanmuoto oli tiedottaminen, 

jota edistettiin erilaisten painatteiden lisäksi esimerkiksi järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja elo-

kuvatilaisuuksia sekä näyttelyjä. Helposti ja vaatimattomilla resursseilla järjestettävät tapahtumat, 

kuten keskustelutilaisuudet, olivat järjestöjen suosiossa. Yleistä oli, että kansalaisjärjestöjen edus-

tajat osallistuivat toistensa tilaisuuksiin. Opintotoiminnassa taas tarvetta oli erityisesti kielikurs-

seille, koska suomalaisten kansainvälistä toimintaa vaikeutti erityisesti kielitaidon puute.320 

Kansalaisjärjestöt yhdessä ja erikseen toteuttivat kehitysmaiden puolesta erilaisia keräyksiä ja kam-

panjoita. Keräystoiminnalla ja kampanjoilla oli avustustoiminnan ohella kouluttamistehtävä. Kansa-

laisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietinnön mukaan kampanjat lisäsivät kansalais-

ten tietoja keräyskohteen ongelmista, kun taas keräyksen toteuttajilta ne vaativat syvällistä pereh-

tymistä ja oman näkökannan ilmaisemista.321 Esimerkiksi edustajia useista eri kansalaisjärjestöistä 

sisältävä Nälkä pois -toimikunta aktivoi kansalaisia Suomessa järjestämällä vuonna 1962 koko maan 

kattavan kansalaiskeräyksen ”Nälkä pois” -rynnäkön. Rynnäkkö oli kansainvälisen tason kehitysapu-

kampanja, jolla oli yhteyksiä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestöön (FAO).322 Toimikunta arvioi, 

että rynnäköllä onnistuttiin herättelemään ”nukkuvien ryhmää” ja korjaamaan kehitysaputoimin-

nan kohtaamia kielteisiä asenteita.323 Kansalaisjärjestöjen on koettu aktivoineen kansalaisia, levit-

täneen tietoutta ja toimineen mielipidevaikuttajina kehityskysymyksissä saavuttaen usein sellaisia 

kansanosia, joita valtiovalta ei tavoita. Tvedt kuitenkin varoittaa, että kansalaisjärjestöjen tiedotuk-

seen, varsinkin keräysten yhteydessä, tulee suhtautua kriittisesti, koska kyseessä on lahjavaroin toi-

miva ja julkisuuskuvastaan riippuvainen järjestelmä. Tiedotus saattoi siis olla typistynyt lähinnä tun-

teisiin vetoaviin kuviin nälkiintyneistä lapsista.324 

 
319 Kansalaisjärjestöjen ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyö, Sirpa Ilmanen 1979, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
320 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 20-23. 
321 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 24-25. 
322 Nälkä pois toiminta suomalaisessa kehitysyhteistyössä, UM Suomen kehitysyhteistyö 12.R. Suomi. Fc12.R 352. Ul-
koministeriön arkisto.  
323 Nälkä pois -toimikunta: Toronton konferenssin tuloksista, UM Suomen kehitysyhteistyö 12.R. Suomi. Fc12.R 352. 
Ulkoministeriön arkisto. 
324 Tvedt 2002, 369. 
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Suomessa oli muitakin kansainvälisiä kytköksiä omaavia keräyksiä, kuten vuosina 1959–1960 järjes-

tetyt Maailman pakolaisavun keräys ja yleiseurooppalainen Pakolainen 66-kampanja. Molemmat 

keräykset järjestettiin YK:n pakolaisavun tukemiseksi.325 Kansalaisjärjestöillä ja kansalaisliikkeillä oli 

laajoja yhteyksiä kansainvälisiin kansalaistoimijoihin sekä valtioiden välisiin järjestöihin, kuten YK.  

Kansalaisjärjestöt olivat osa Suomen kehityspolitiikkaa välillä jopa sitoen yhteen kansalaistoimin-

nan, Suomen valtion sekä kansainvälisen järjestön kuten YK. Kansalaisjärjestöjen kansainväliset yh-

teydet kutoivat Suomea vähitellen osaksi niin kutsuttua kansainvälistä kansalaisyhteiskuntaa. 

Kansalaisyhteiskunnan voidaan tulkita olevan valtion vastavoima myös kansainvälisessä toimin-

nassa. Kansalaisjärjestöjen riippumatomaan kotimaantoimintaan sisältyivät oleellisesti yhdessä tai 

yksin tehdyt kannanotot ja julkilausumat, joiden avulla järjestöt pyrkivät painostamaan valtionhal-

lintoa. Järjestöt pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon viemällä kannanotot valtiovallan ja kansan 

tietoisuuteen. Niiden sanomaa saatettiin vahvistaa mielenosoituksilla. Kansalaiskeskustelu ja kan-

salaisyhteiskunnan liikehdintä edesauttoivat esimerkiksi itsenäisyysliikkeiden humanitaarista tuke-

mista.326 Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkottuminen keskenään ajamaan samoja päämääriä, 

toimijoiden moniäänisyys ja monipuolisuus ovat oleellisia toimivalle kansalaisyhteiskunnalle.327 

Tutkijat ovat kuvailleet 1960- ja 1970-lukuja valtiollisen kehitysyhteistyön vuosikymmeniksi, jolloin 

kansalaisjärjestöt olivat vasta ottamassa kasvavasti jalansijaa kehitysyhteistyötoimijoiden ken-

tältä328. Kansainväliseen kontekstiin ja kasvavaan liikehdintään suomalaisten keskuudessa kytkeytyi 

Suomen valtion kehitysaputoiminnan kasvu ja monipuolistuminen. Julkisen kehitysavun määrära-

hojen kasvuun 1960-luvun lopulla vaikutti kansainvälisen kontekstin lisäksi kotimaan poliittinen il-

mapiiri ja voimakas liikehdintä kehitysmaamyönteiseen suuntaan.329 Suomessa kansalaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyötoiminta ja kehitystavoitteet olivat hyvin samankaltaista kuin valtion. Kansalaisjär-

jestöjen toiminta oli kooltaan vaatimattomampaa ja useiden toimijoiden vuoksi laajemmalle alu-

eelle levinnyttä. Edellä kuvattua suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta sekä kansalaisjär-

jestöjen ammattimaistuvaa toimintaa vasten voidaan peilata kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö-

toiminnan valtion tuen edellytyksiä sekä syitä, minkä vuoksi tuen alku sijoittuu ajallisesti 1970-luvun 

puolelle.  

 
325 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivut 11. Ulkoministeriön arkisto. 
326 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 24. 
327 Edwards 2009, 30. 
328 Tvedt 1998, 45. 
329 Soikkanen 2003, 302; Virtanen 2013, 26. 
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4.4. Kansalaisjärjestöt aloitteentekijöinä 
 

Järjestöjen määrä ja suomalaisten tietous kehitysmaiden ongelmista lisääntyivät 1960- ja 1970-lu-

vuilla. Kehitysmaaliike koki kasvun vuosiaan ja samalla kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminta 

oli alkanut ammattimaistua. Valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisessä suhteessa kansalaisjärjestöt 

olivat aktiivisia toimijoita sekä aloitteen tekijöitä. Järjestöt olivat osoittaneet kiinnostusta valtion 

kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan jo 1960-luvulla erilaisten projektitukianomusten ja yhteis-

työehdotusten muodossa. Esimerkiksi vuonna 1967 Suomen Lähetysseura haki kehitysaputoimis-

tolta rahoitusta stipendiaattitoimintaansa330 ja samana vuonna Ylioppilaiden Kansainvälinen Apu 

anoi rahallista tukea taas hallintoonsa sekä rahastoonsa.331  

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminta oli pitkälti lahjoitusvaroin toteutettavaa toimintaa lei-

maten varsinkin kotimaassa tapahtuvaa toimintaa. Kansalaisjärjestöt keräsivät suurimman osan 

määrärahoistaan kansalaisjärjestöjen aktiivien avulla. Järjestöjen aktiivijäsenet tarjosivat työpanok-

sensa ja rahaa tai keräsivät varoja muuten passiivisilta kansalaisilta.332 Kansalaisjärjestöjen toimin-

nan rahoitusmuotoja olivat muun muassa erilaiset keräykset, jatkuvat avustustilit, jäsenmaksut, 

kannatusmaksut, lahjoitukset ja myyntitoiminta. Osa varoista meni kansalaisjärjestöjen kansainvä-

liseen toimintaan ja edelleen kehitysapuprojekteihin. Lähetysjärjestöille taas kolehti ja seurakuntien 

verovarat vuoden 1968 kirkolliskokouksen jälkeen tuottivat suurimman osan kehitysapuun käyte-

tyistä varoista.333 Pohjimmiltaan järjestöt olivat erilaisia kooltaan, aatteelliselta taustaltaan, organi-

saatioltaan sekä rahoitukseltaan.334  

Itse kerätyn varallisuuden lisäksi järjestöt saivat toimialansa mukaan avustuksia eri ministeriöiltä 

julkisista varoista. Yhteistyö oli suhteellisen vähäistä sekä ministeriö- ja järjestökohtaisesti vaihtele-

vaa. Avustuksia jakoivat opetusministeriö, ulkoasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liiken-

neministeriö, työvoimaministeriö, oikeusministeriö, puolustusministeriö ja sisäasiainministeriö. 

Opetusministeriö antoi ministeriöistä eniten avustuksia ja ne olivat pääasiallisesti suunnattu 

 
330 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, yleistä vuosilta 1964-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
331 Ylioppilaiden kansainvälinen apu, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. Aineistosta ei käy ilmi ulkoasiainministeriön 
vastaus opiskelijajärjestön anomukseen. 
332 Onali 2005, 20. 
333 Kansalaisjärjestöjen ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyö, Sirpa Ilmanen 1979, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; 
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistion 22.10.1973 liitemuistio, Ulkoministeriön selvitys 
koskien kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; Kansa-
laisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 32. 
334 Hakkarainen & Kontinen 2007, 324. 
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kulttuurin ja sivistyksen alan toimijoille, kuten ystävyysseuroille. Osa varoista meni järjestöjen kan-

sainväliseen toimintaan ja kulttuurisuhteiden ylläpitämiseen eri maiden välillä.335  

Yhteydet ulkoasianministeriön ja järjestöjen välillä hoituivat pääasiassa lehdistö- ja kulttuuriasiain-

toimiston välityksellä, jonka alaisena toimi ulkomaanyhdistysten yhteistoimikunta. Myös ulkomaan-

edustustot sekä kehitysaputoimista ja myöhemmin kehitysyhteistyöosasto avustivat järjestöjä. 

Nämä elimet tukivat järjestöjä rahallisin avustuksin sekä jakamalla kansainvälistä ja kehitysmaatie-

toutta esimerkiksi painatteiden tai seminaarien avulla. Ulkoasiainministeriö myönsi toimita-avus-

tuksia, joiden kohde oli usein järjestöjen kansainvälisten katto-organisaatioiden jäsenosuuksien 

maksut. Esimerkiksi vuonna 1972 ministeriö avusti Suomen YK-liitoa, Suomen Pakolaisapu ry:tä ja 

Suomen Punaista Ristiä (SPR) jäsenosuuksien maksuissa.336 Suomen kannatti tukea kansainvälisesti 

laajalti verkottuneita ja arvostettuja ei-valtiollisia järjestöjä edistääkseen Suomi-kuvaa maailmalla. 

Samalla nämä järjestöt olivat osa kansainvälistä politiikkaa ja niistä pois jääminen olisi ollut Suomen 

muullekin ulkopolitiikalle haitallista. Tämän kaltaisten järjestöjen tukeminen oli helposti perustelta-

vissa, kun esimerkiksi Suomen YK-liitto lisäsi yhteyksiä tärkeimmän kansainvälisen valtioiden välisen 

järjestön YK:n suuntaan. 

Toiminta-avustusten lisäksi ulkoasianministeriö myönsi avustuksia Suomessa järjestettäviin kokouk-

siin ja seminaareihin sekä rahoitti suomalaisten matkoja ulkomailla järjestettäviin tilaisuuksiin. Li-

säksi kehitysyhteistyöosasto myönsi erityistapauksissa projektikohtaisia avustuksia järjestöjen kehi-

tysyhteistyölle sekä kanavoi katastrofiapua kotimaisten järjestöjen kautta.337 Kehitysyhteistyöosas-

ton Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen -muistion mukaan varojen suurin 

vastaanottaja oli SPR, joka oli toimittanut humanitaarista apua sekä toteuttanut kehitysyhteistyö-

projekteja.338 Viranomaisen tehtävän antaminen ulkopuoliselle taholle suoritettavaksi oli siis mah-

dollista erittäin perustelluista syistä. Yhdistyslain yhdeksännen pykälän mukaan: ”rekisteriin mer-

kitty yhdistys voi nimiinsä saavuttaa oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata”.339 Toisin 

sanoen kansalaisjärjestöt kykenivät ottamaan vastuulleen tehtäviä, kuten kehitysyhteistyötoimin-

nan tai kansainvälisistä epäkohdista tiedottamisen. 

 
335 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 37-42. 
336 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 40, 43-44. 
337 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 40. 
338 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen -muistio, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; Kehitys-
yhteistyön vuosikertomus 1972–1973, sivu 38. 
339 Yhdistyslaki 1919. 
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Kansalaisjärjestöille ohjatuista yksittäisistä projektiavustuksista huolimatta järjestöille ei ollut sel-

keää mahdollisuutta vuosittain haettavaan tukeen. Järjestöt olivat lähestyneet kehitysyhteistyövi-

ranomaisia moneen otteeseen ja ehdottaneet tukijärjestelmän luomista kansalaisjärjestöjen kehi-

tysyhteistyötoiminnalle.340 Esimerkiksi suomalaisten lähetysseurojen yhdyselin Suomen Lähetys-

neuvosto teki useita avauksia lähetysjärjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyöstä. Lähetysseuran vii-

meinen aloite osoitettiin ulkoministeri Ahti Karjalaiselle 26.6.1973. Aloitteen ytimessä oli pyyntö, 

että osa valtion kehitysyhteistyövaroista kanavoitaisiin lähetysjärjestöjen kautta, kuten Ruotsissa ja 

Norjassa oli tehty. Aloitteessa luetellaan esimerkkejä lähetysjärjestöjen kehitysavun toimintamuo-

doista, joita olivat kasvatustyö, ammatillinen koulutus, sairaanhoito ja hädän lievittäminen katastro-

fialueilla. Näiden kuvaillaan olevan ”kehitystyötä sanan parhaassa merkityksessä”.341  

Kehitysyhteistyöosaston osastopäällikkö Åke Withol vastasi Lähetysneuvostolle ulkoasianministe-

riön tutkivan mahdollisuutta luoda järjestelmä, jonka avulla kehitysyhteistyövaroja voisi kanavoida 

järjestöjen kautta systemaattisemmin.342 Kansalaisjärjestöt aktiivisina ja kansainvälisinä toimijoina 

edistivät omia pyrkimyksiään. Valtionhallinnolle paineita loivat voimistunut kehitysmaaliike, kasva-

nut yleinen mielenkiinto ja kansalaisjärjestöjen kehitystoiminnan laajeneminen. Yhdistettynä kan-

sainvälisiin esimerkkeihin kansalaisjärjestöjen vuosittainen tuki alkoi näyttää entistä vakavammin 

otettavalta ja selvitysten arvoiselta toimintamuodolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
340 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistion 22.10.1973 liitemuistio, Ulkoministeriön selvi-
tys koskien kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
341 Aloite: Valtion kehitysyhteistyön ja lähetysjärjestöjen yhteistoiminta, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, yleistä 
vuosilta 1964–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
342 Kehitysyhteistyöosaston vastaus aloitteeseen ”Valtion kehitysyhteistyön ja lähetysjärjestöjen yhteistoiminta”, Kan-
salaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, yleistä vuosilta 1964–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto.  
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5. Valtiosta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoittaja 
 

5.1. Aktiivisen politiikan tulos 
 

Valtionhallinnossa ei voitu olla huomioimatta kansalaisten keskuudessa kasvanutta kehitysmaalii-

kettä ja sen sisällä toimivien järjestöjen entisestään ammattimaistuvaa toimintaa sekä yhtäältä kan-

sainvälistä esimerkkiä. Yhdysvallat oli selvittänyt yhteistyöprojektien mahdollisuutta kansalaisjärjes-

töjen kanssa ja luonut elimen ulkoministeriönsä alaisuuteen suhteen hoitamista varten jo 1940-lu-

vun puolivälissä. Yhdysvaltojen hallinto ehdotti liittolaisilleen kansalaisjärjestöjen kehitysaputoimin-

nan tukemista vuonna 1962. Hallinto perusteli, että kansalaisjärjestöjen työ laajensi ja syvensi val-

tion virallista tukijärjestelmää. Myös YK:n kehityksen ensimmäisen vuosikymmenen strategiassa 

vuodelta 1961 suositteli tuen laajentamista. Läntiset valtiot vuorotellen Yhdysvaltojen esimerkin ja 

YK:n suosituksen mukaan aloittivat kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tuen.343 

YK:n 1970-luvun toisen kehityksen vuosikymmenen strategia jatkoi edellisen vuosikymmenen vaa-

timuksista entistä painokkaammin. Kehitysstrategian mukaan taloudellisiin ja sosiaalisiin kehitysta-

voitteisiin ei päästä elleivät kaikki valtiot ja kansankerrokset sitoudu niiden edistämiseen. Erityisesti 

valtioita vaadittiin implementoimaan uusia menettelytapoja, joilla edistää kehitysstrategian pää-

määriä. Toimiin toivottiin ryhdyttävän rakentavan yhteishengen nimissä.344 Kehitysstrategia antoi 

kehotuksen lisätä yhteistyötä eri yhteiskuntatasojen, kuten valtion ja kansalaisyhteiskunnan, välillä. 

Kansalaisjärjestöjen toiminnan tukea koskevat keskustelut Suomessa olivat osa kansainvälisen kehi-

tyspolitiikan jatkumoa. Lisäksi YK:n 1970-luvun kehitysstrategialla oli valtava koko järjestelmän läpi-

leikkaava vaikutus Suomen kehitysyhteistyöhön. 

Suomen kehitysyhteistyötoiminta institutionalisoitui vasta vuonna 1965 ja toiminta oli 1960-luvun 

vaatimatonta, jonka vuoksi kansalaisjärjestöjen tuki ei ollut vielä ajankohtainen. Suomen kehitysyh-

teistyön määrärahat lisääntyivät tasaisesti. Määrärahojen lähtötilanne oli 0,09 prosenttia brutto-

kansantuotteesta vuosikymmenen alussa nousten vuoteen 1974 mennessä 0,19 prosenttiin brutto-

kansantuotteesta.345 Määrärahojen nousu johti uudenlaisten toimintamuotojen lanseeraamiseen 

 
343 Tvedt 1998, 48-49; Tvedt 2002, 368; 1710 (XVI). United Nations Development Decade. A programme for interna-
tional economic co-operation. 
344 Kohta 19, 262 (XXV). International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade. 
345 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, liite 1; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972–1973; Kehi-
tysyhteistyön vuosikertomus 1974; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975. 
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1970-luvun aikana. Kasvavat kehitysyhteistyön resurssit olivat kuitenkin muihin Pohjoismaihin ver-

rattuna niukat, jolloin avunantamisen muotojen tarkoituksenmukaisuus korostui entisestään. Katse 

käännettiin kansainväliseen esimerkkiin ja erityisesti muihin Pohjoismaihin, kuten Suomi oli tehnyt 

koko kehitysyhteistyönsä historian ajan. Muut Pohjoismaat olivat tukeneet systemaattisesti kansa-

laisjärjestöjen kehitysyhteistyötä jo 1960-luvun puolesta välistä. Muiden Pohjoismaiden toiminta oli 

huomattu Suomen valtionhallinnossa sekä kansalaisjärjestöjen toimijoiden piireissä, sillä molemmat 

viittasivat aloitteissaan Pohjoismaiden esimerkkiin.346 Pohjoismaat toimivat mallina ja inspiraationa 

niin järjestöille kuin viranomaisille. 

Kansainvälistä esimerkkiä noudattaen ulkoasianministeriön neuvoa-antavaelin kehitysapuasiain 

neuvottelukunta ehdotti vuonna 1971, että anomuksesta jaettaisiin tukea niiden järjestöjen tiedo-

tushankkeisiin, jotka ovat sopusoinnussa Suomen kehitysyhteistyötiedotuksen yleisten päämäärien 

kanssa. Samalla esitettiin neuvoa-antavanelimen perustamista, jossa olisi edustettuina eri poliittiset 

mielipidesuunnat ja kehitysyhteistyöviranomaiset.347 Kehitysapuasian neuvottelukunnan ehdotuk-

sen pohjalta valtioneuvosto asetti komitean selvittämään kansalaisjärjestöjen kansainvälistä toimin-

taa vuotta myöhemmin.348 Katja Hintikainen on tulkinnut pro gradu -tutkielmassaan komitean aset-

tamisen selkeänä kiinnostuksen osoituksena kansalaisjärjestöjen kehitysmaaosaamista sekä niiden 

valmiita kansainvälisiä suhteita kohtaan.349 

Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö perustui pitkälti Helsingin valtio-

opinlaitoksella pääasiallisesti kyselytutkimuksena teetettyyn selvitykseen kansalaisjärjestöjen kan-

sainvälisen toiminnasta. Komitean tarkoitusta kuvataan mietinnön saatesanoissa: ”Valtionneuvosto 

asetti 3. päivä elokuuta 1972 komitean, jonka tehtäväksi määrättiin tutkia kansalaisjärjestöjen kan-

sainvälistä toimintaa sekä sitä, mikä vaikutus tällä on Suomen kansainvälisen aseman tunnetuksi 

tekemiselle ja lujittamiselle ja tehdä ehdotuksia siitä, miten valtiovallan tulisi edellä mainittujen nä-

kökohtien valossa edistää tätä toimintaa, sekä ehdotuksia kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toi-

minnan mahdolliseksi koordinoimiseksi ja yhteistoimintamuotojen kehittämiseksi ko. järjestöjen ja 

 
346 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; Aloite: Valtion 
kehitysyhteistyön ja lähetysjärjestöjen yhteistoiminta, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, yleistä vuosilta 1964–
1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
347 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivu 44-45. 
348 Kehitysyhteistyöosaston vastaus aloitteeseen ”Valtion kehitysyhteistyön ja lähetysjärjestöjen yhteistoiminta”, Kan-
salaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, yleistä vuosilta 1964–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto.  
349 Hintikainen 2011, 24. 
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valtion viranomaisten välillä.”350 Suomen kansainvälinen toiminta lisääntyi jatkuvasti kehitysmaa-

liikkeen nousun myötä eritasoisten instituutioiden välillä, joten valtionhallinto halusi selvittää toi-

minnan laajuutta komitean avulla. Kylmän sodan konteksti ja aktiivinen puolueettomuuspolitiikka 

vaikuttivat kaikkeen Suomen ulkopoliittiseen toimintaan, jonka vuoksi komitea ei tutkinut vain kan-

salaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä vaan kansainvälistä toimintaa laajemmin.  

Mietinnössä perustellaan laajasti kansalaisjärjestöjen kansainvälisen työn etuja ja näkökulma on sel-

keän ulko- ja turvallisuuspoliittinen. Ensinnäkin kansalaisjärjestöjen kansainvälisellä toiminnalla ko-

ettiin olevan myönteisiä vaikutuksia Suomi-kuvalle ulkomailla. Toiseksi perusteltiin, että eri valtioi-

den kansalaisyhteiskuntien keskinäinen verkottuminen lisäisi kansainvälistä turvallisuutta, koska yh-

teistyö vahvisti kansojen välistä ystävyyttä toisen maailmansodan jälkeisessä kaksinapaisessa maa-

ilmassa. Kansalaisjärjestöt koettiin tehokkaaksi ja taloudelliseksi tavaksi kehittää keskinäistä luotta-

musta, koska laajaan asennemuutokseen tarvittiin järjestöjen tiedotustoimintaa sekä niiden henki-

lökohtaisia valtioiden rajat ylittäviä kontakteja.351  

Mietinnössä arvioidaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön merkitystä osana järjestöjen kansain-

välistä toimintaa. Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö oli projektiluonteista, jonka 

vuoksi mietinnössä tulkittiin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tekevän Suomea laajalti tunne-

tuksi sekä edistävän henkilösuhteiden ja organisoidun yhteistyön kehitystä.352 Valtion virallinen tuki 

oli kooltaan mittavampaa, mutta se oli ohjattu keskitetysti vain muutamaan kohteeseen toisin kuin 

useiden eri järjestöjen projektit. Komiteamietinnössä kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan 

ja kehitysyhteistyön perustelut sekä annetut merkitykset olivat korostetun instrumentaaliset ja pai-

nottivat Suomen ulkopoliittisten tavoitteiden edistämistä.  

Kansalaisjärjestöjen toiminnalla oli valtion näkökulmasta myös selkeä developmentalistinen ulottu-

vuus. Komiteamietinnössä järjestöt tulkittiin osaksi kansalaisyhteiskuntaa, jonka ansiosta ne kyke-

nivät saavuttamaan väestöryhmiä, jotka jäivät valtion virallisen vaikutustyön ulkopuolelle.353 Kansa-

laisjärjestöt pystyivät näkemyksen mukaan täyttämään valtionhallinnon palveluntuotannon aukkoja 

ja mahdollisesti saavuttamaan tehokkaammin kohdemaan köyhimmät sekä marginaalisimmat kan-

sanosat. Myös kansainvälisesti järjestöjen eduksi oli nimetty vaihtoehtoisuus valtion 

 
350 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, saatesanat. 
351 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 73-74. 
352 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 74-75. 
353 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 74-75. 
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kehitysyhteistyölle sekä mahdollisuudet toteuttaa ruohonjuuritason projekteja. Esimerkiksi Nor-

jassa kansalaisjärjestöt koettiin ketterämpinä ja joustavampina kehitysyhteistyötoimijoina kuin val-

tio.354 Suomessa kansalaisjärjestöjen toiminnan perusteluissa instrumentalismin alta löytyi myös de-

velopmentalistisia perusteluja. Valtionhallinnossa kansalaisjärjestöt selvästi luokiteltiin perusluon-

teeltaan epäitsekkäiksi toimijoiksi. 

Kohdemaassa tapahtuvan toiminnan lisäksi komiteamietinnössä korostuu kansalaisjärjestöjen tie-

dotustoiminnan edut kotimaassa. Järjestöjen kansainvälisen toiminnan ja kehitysyhteistyön kes-

keiseksi tehtäväksi komiteamietintö nimesi suomalaisten sisäänpäin lämpiävyyden vähentämisen ja 

kehittyvien alueiden ongelmien tunnetuksi tekemisen. Järjestöjen työllä tulkittiin olevan kokonais-

valtainen kansainvälistävä vaikutus kotimaassa. Samalla koettiin, että kansalaisjärjestöt luovat toi-

minnallaan kehitysmyönteistä ilmapiiriä kansalaisten keskuuteen. Kansainvälistymisestä ja kehitys-

yhteistyömyönteisyydestä välillisesti hyötyisivät myös ulkoasianministeriö ja kehitysyhteistyön vi-

ranomaiset, sillä yleinen tuki oli tärkeää julkisilla varoilla rahoitetulle toiminnalle.355 Julkisilla varoilla 

toteutetussa kehitysyhteistyössä on sisäänrakennettuna konfliktinen elementti, koska kehitysyh-

teistyön määrärahat voitaisiin aina käyttää omista kansalaisista huolehtimiseen.356 Todennäköisesti 

koko kehitysyhteistyön historian ajan on käyty keskustelua kehitysyhteistyöhön osallistumisen tar-

peellisuudesta, koska myös Suomesta aina löytyy autettavia. Niinpä valtionhallinnolle kehitysmyön-

teinen ilmapiiri oli erittäin tarpeellinen. 

Myös ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöosasto ehdotti järjestöjen tukijärjestelmän luomista 

muistiossaan 22.10.1973 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen. Muistio perus-

teluineen pohjautui samaan Helsingin yliopiston selvitykseen kansalaisjärjestöjen kansainvälisestä 

toiminnasta kuin edellä esitelty komiteamietintö. Kehitysyhteistyöosasto luetteli pitkälti samoja 

etuja kuin kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan mietinnössä oli esitetty. Se myös painotti 

Suomen kehityspolitiikan kontekstia ja varsinkin YK:n kehitysstrategiaa, jossa käsketään mobilisoida 

kaikki kansanryhmät kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Muistiossa suositellaan, että mallia tuen 

käytäntöihin tulisi ottaa muilta valtioilta, erityisesti Pohjoismailta.357 Pohjoismaat tarjosivat Suo-

melle kulttuurisesti samankaltaisen yhteisön, johon liittää itsensä kylmän sodan jakaman 

 
354 Tvedt 1998, 47. 
355 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 74-75. 
356 Siitonen 2005, 310. 
357 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
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kansainvälisen politiikan kentällä.358 Lisäksi Pohjoismailla, Suomi mukaan lukien, oli ollut yhteisiä 

kehitysyhteistyöhankkeita jo 1960-luvun alkupuolelta asti.359 Suomen ulkoasianministeriölle oli 

luonnollista ottaa mallia uusiin toimintamuotoihin muilta Pohjoismailta. 

Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toimintaa tutkineen komitean mukaan järjestöillä ei ole tar-

peeksi resursseja toteuttaa edellä kuvattua kansainvälistä tehtävää tehokkaasti. Komitea suositteli, 

että vuoden 1975 tulo- ja menoarviosta osoitettaisiin määräraha jaettavaksi kansalaisjärjestöille, 

jotka tekevät merkittävää kansainvälistä työtä. Lisäksi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä ja ke-

hitysmaiden ongelmia koskevan tiedotustoiminnan tukemista ehdotettiin.360 Ulkoasiainministeriön 

kehitysyhteistyöosaston laatiman muistion lopussa taas esitettiin, että ”vuoden 1974 kahdenkeski-

sen vastikkeettoman kehitysavun määrärahasta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemiseen 

varattaan 300 000 markkaa, ja että vuoden 1975 tulo- ja menoarvioehdotukseen otetaan tarkoitusta 

varten erillinen määräraha”. Muistiossa nimetään toisin kuin komiteamietinnössä mahdollisen tuen 

pääasialliseksi vastaanottajaksi kansalaisjärjestöjen sijasta lähetysjärjestöt. Molemmissa suositel-

laan, että tuettavien hankkeiden tulisi olla hallinnollisesti tarkoituksenmukaisia sekä sopusoinnussa 

valtion virallisen kehitysyhteistyön kanssa. Kehitysyhteistyöosastolla ei koettu ajankohtaisena kan-

salaisjärjestön tiedotustoiminnan tukemista, vaikka komitea oli painottanut juuri sen merkitystä.361 

Ulkoasiainministeriö pyysi lausunnon kehitysapuasiain neuvottelukunnalta. Neuvottelukunta hy-

väksyi ministeriön esityksen, mutta ehdotti kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön sekä tiedotustoi-

minnan tukien aloittamista vasta vuonna 1975. Kehitysyhteistyöosasto oli kuitenkin jo varannut si-

säisessä toimeenpanosuunnitelmassaan kahdenvälisen avun määrärahoista järjestötukeen 300 000 

markkaa vuodelle 1974.362 Kehitysyhteistyöosaston ehdotuksen pohjalta valtioneuvoston raha-asi-

anvaltiokunta antoi puoltavan lausunnon, jonka seurauksena 3.7.1974 valtioneuvosto päätti kansa-

laisjärjestöille jaettavasta 300 000 markasta.363 Ensimmäisen vuoden jälkeen eduskunta päätti val-

tion tulo- ja menoarviossa kansalaisjärjestöille kehitysyhteistyöhön sekä tiedotustoimintaan 

 
358 Siitonen 2005, 171, 182-183, 192-193, 195. 
359 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961-1966, sivut 8-10. Ulkoministeriön arkisto. 
360 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 69-70, 80, 85. 
361 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; Kansalaisjärjes-
töjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 69-70, 80, 85. 
362 Kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitu kehitysapu, muistio 11.4.1974, Ulkoministeriön selvitys koskien kansalaisjär-
jestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto.  
363 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 29; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistio 
19.9.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
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jaettavan tuen määrästä. Näin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tuki vakiintui. Myös 

Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelmassa korostetaan Suomen hallituksen pitävän tär-

keänä, että myös kansalaisjärjestöt ottavat osaa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön364. 

Ulkoasiainministeriön suosituksilla oli valtava painoarvo varsinkin, kun ehdotusta tuki myös kehitys-

apuasiain neuvottelukunta. Päätöksen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemisesta teki lo-

pulta Suomen ulkopolitiikan johto. Hallitusmuodon 33 pykälän mukaan Suomen suhteista ulkoval-

toihin määrää tasavallan presidentti eduskunnan hyväksynnän pohjalta ja ulkoasiainministeriön 

avustamana.365 Vaikka ulkoasiainministeriö ei tee päätöksiä Suomen ulkopolitiikan linjoista, virka-

miehillä oli todellisuudessa suhteellisen paljon vaikutusvaltaa Suomen ulkopolitiikkaan.366 Edus-

kunta päätti kehitysyhteistyönmäärärahoista, jonka vuoksi kehitysyhteistyöllä on Suomen kansain-

välisistä suhteista vahvin parlamentaarinen ulottuvuus.367 

Kansalaisjärjestöjen suhteesta rahoittajiinsa kehitysyhteistyösektorilla kirjoittaneiden Nicola Bank-

sin, David Hulmen ja Michael Edwardsin mukaan kansalaisjärjestöjen nousu kehitysyhteistyösekto-

rilla perustui rahoittajien oletukseen, että kansalaisjärjestöt kykenevät täyttämään sekä palvelun-

tuotannon aukkoja että haastamaan yhteiskunnan epätasa-arvoisia rakenteita.368 Kuten edellä val-

tionhallinnon sisäisissä asiakirjoissa on kuvattu, Suomessa kansalaisjärjestöjen rahoituksen alku kyt-

keytyi pohjimmiltaan hyvin erilaisiin motiiveihin. Valtionhallinnon näkökulmasta kansalaisjärjestö-

jen ensisijainen etu oli niiden laajaksi koettu kansainvälistävä vaikutus kotimaassa sekä ulkomailla. 

Suomi-kuvan edistäminen, kansainvälisten yhteyksien luominen, valtioiden välisen ymmärryksen li-

sääminen, mielipidevaikuttaminen ja tiedotustoiminta kotimaassa olivat valtionhallinnossa kansa-

laisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan sekä kehitysyhteistyön keskeisimmiksi ymmärretyt edut. 

Ne viittasivat kylmän sodan maailmanpoliittiseen ilmapiiriin, kun geopoliittinen asema Neuvostolii-

ton rajanaapurina ja aktiivinen puolueettomuuspolitiikka määrittelivät kaikkea Suomen kansainvä-

listä toimintaa. Entinen kehitysyhteistyöosaston virkamies Matti Kääriäinen muistelee kehitysyh-

teistyön olleen osa kylmää sotaa369. 

 
364 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 20. 
365 Hallitusmuoto 1919, pykälä 33. 
366 Soikkanen 2003, 13-15. 
367 Kallenautio 2005, 418. 
368 Banks, Hulme & Edwards 2015, 710; Edwards 2009, 14-15. 
369 Kääriäinen 2015, 103. 
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Vaikka kansalaisjärjestöjen tuen taustalla motiivi oli ulkopoliittinen, myös Suomen valtionhallinnolla 

oli Banksin, Hulmen ja Edwardsin tulkinnan mukainen oletus kansalaisjärjestöjen kyvystä täyttää 

palveluntuotannonaukkoja. Järjestöjen asema palveluntuottajina korostuu useammassa valtionhal-

linnon asiakirjassa.370 Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kansainvälistä toimintaa selvittäneen komi-

tean mietinnössä kuvaillaan kansalaisjärjestöjen täydentävän Suomen virallista kehitysyhteistyötä 

varsinkin kyvyillään saavuttaa väestöryhmiä, joita valtion virallinen apu ei tavoita.371 Samankaltaista 

tunnustusta oli annettu järjestöjen kehitysaputoiminnalle Suomessa jo 1960-luvun puolelta asti 

muun muassa toteamalla, ettei virallinen apu kuvaa Suomen koko kehityspolitiikan laajuutta vaan 

monien kansalaisjärjestöjen toiminta oli täydentämässä sitä.372 Varsinkin julkisissa asiakirjoissa, ku-

ten Kehitysyhteistyön vuosikertomuksessa vuodelta 1974, kiitetään  kansalaisjärjestöyhteistyön te-

hostavan kehitysyhteistyötä.373  

Kansalaistoiminnan kasvu on usein tulkittu korjaavaan valtion tai yksityisen sektorin laiminlyöntejä. 

Suomessa kansalaisjärjestöjen tuki ei vakiintunut vain täyttääkseen valtion tai yksityisen sektorin 

jättämiä palvelutyhjiötä. Tuen alkuun johtivat valtion kehitysyhteistyömuotojen tietoinen kehittä-

minen sekä laajentaminen ja kansalaisjärjestöjen näkeminen potentiaalisina kumppaneina, jotka 

hoitavat tehtävänsä tehokkaasti ja edistävät Suomen kansainvälisyyttä. Toisin sanottuna valtionhal-

linnossa ymmärrettiin kansalaisjärjestöt mahdollisena kehitysyhteistyön kanavana.374 Yhtä lailla 

kansalaisjärjestöjen tuen vakiintuminen oli prosessi, johon sisältyi kehitysmaaliikkeen kasvu, kansa-

laisjärjestöjen toiminnan ammattimaistuminen sekä erityisesti järjestöjen aktiiviset yhteydenotot 

valtionhallintoon. Kyseessä oli vuosien aikana muotoutunut suhde, joka alkoi asiantuntijuudella ja 

kehittyi aktiivisen politiikan seurauksena siihen, että kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitiin julkisia 

kehitysyhteistyön määrärahoja. Kansainvälinen toiminta suosituksineen ja esimerkkeineen sekä toi-

minnalle luomansa kontekstin kautta lävisti edellä kuvatut kotimaiset prosessit.  

 

 

 
370 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 74-75; Suomen kehitysaputoi-
minta vuosina 1961–1966, sivut 11, Ulkoministeriön arkisto; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukemi-
nen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972–
1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 29.  
371 Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan komitean mietintö 1974: 24, sivut 74-75. 
372 Suomen kehitysaputoiminta vuosina 1961–1966, sivut 11. Ulkoministeriön arkisto. 
373 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 29. 
374 Tvedt 1998, 41, 46, 97. 
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5.2. Eriarvoiset järjestöt 
 

Suomessa kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitu apu luokiteltiin osaksi bilateraalista kehitysyhteis-

työtä.375 Määrärahaa oli tarkoitus myöntää joko kehitysmaissa toimeenpantaville kehitysyhteistyö-

hankkeille sekä Suomessa tai kolmannessa valtiossa toteutettaville koulutushankkeille, jotka ver-

tautuivat ulkoasiainministeriön harjoittamaan stipendi- ja kurssitoimintaan.376 Ulkoasianministeriön 

kehitysyhteistyöosasto päätti tuen saavista järjestöistä. Ilmoitus tuenhakemisen mahdollisuudesta 

julkaistiin 8.8.1974 seuraavissa lehdissä: Demari, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kansan 

Uutiset, Suomenmaa ja Uusi Suomi. Lyhyen ilmoituksen lopussa todettiin, että lisätietoja sai kehi-

tysyhteistyöosastolta.377 Kehitysyhteistyöosasto oli laatinut tuesta kiinnostuneille kansalaisjärjes-

töille lyhyen muistion, jossa esiteltiin tuen tarkoitus ja hakemukselta vaadittava sisältö sekä esite-

tään arvostelukriteerit tuen myöntämisen takana.378 

Kansalaisjärjestöjen tehtäväksi muistio nimeää kansalaisten mobilisoimisen YK:n kehitysstrategian 

vaatimalla tavalla. Järjestöjen kehitysyhteistyön ensisijainen rooli oli kehitys- ja yhteistyömyöntei-

sen mielipiteen herättäminen. Arvostelukriteerien mukaan järjestöjen hankkeiden tuli olla linjassa 

Suomen harjoittaman virallisen kehitysyhteistyön kanssa ja noudattaa YK:n kehitysstrategian peri-

aatteita. Tuen hakijan tuli olla suomalainen oikeustoimikelpoinen yhteisö eli rekisteröity yhdistys. 

Tukea myönnettiin yksilöityjen projektiesitysten perusteella, jotka sisälsivät yksityiskohtaiset kus-

tannusarviot sekä selostukset muista rahoituslähteistä ja jatkorahoitusmahdollisuuksista. Edellytyk-

senä tuelle oli, että esityksen tehnyt yhteisö osallistui hankkeen rahoittamiseen ja toteuttamiseen. 

Samalla tuli esittää yhdistyksen yleistiedot, joihin sisältyi selitys yhteisön toimintatavoista, päämää-

ristä, jäsenistöstä ja taloudesta. Järjestön tuli tarjota ulkoasiainministeriölle myös selvitys yhteyksis-

tään kohdemaahan. Projekteilla tuli olla vastaanottajamaan viranomaisten hyväksyntä, jolloin se oli 

linjassa kohdemaan kehityspolitiikan sekä suunnitelmien kanssa. Tuettava projekti ei saanut tuottaa 

taloudellista etua.379  

 
375 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivut 16-30. 
376 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 29; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistio 
19.9.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
377 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistio 19.9.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuke-
minen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
378 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistion 19.9.1974 taustamuistio, Kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
379 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistion 19.9.1974 taustamuistio, Kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen: 
määräraha-anomukset, muistio 3.10.1974, Arvostelukriteerit koskien kansalaisjärjestöjen määräraha-anomuksia 
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Suomen kansalaisjärjestöjen tuen pääperiaatteet oli lainattu kansainvälisiltä esikuvilta. Kehitysyh-

teistyöosaston mukaan muiden länsimaiden tapoja voitiin pitää kansalaisjärjestöjen tuen pääperi-

aatteiden ja käytäntöjen esikuvana.380 Suomi otti mallia erityisesti Ruotsista, jossa myös kansalais-

järjestöjen tuen periaatteet ja tavoitteet olivat linjassa valtion virallisen kehitysyhteistyön suunta-

viivojen kanssa. Kansalaisjärjestön projektin tuli edistää vastaanottajamaan yhteiskunnallista kehi-

tystä ja taloudellista kasvua sekä hankkeelle tuli olla kohdemaan viranomaisten hyväksyntä. Avus-

tusta hakevan järjestön edellytettiin osallistuvan hankkeen rahoitukseen sekä toteutukseen.381 Kes-

keisimmät vaatimukset olivat Suomessa ja Ruotsissa käytännössä lähes identtiset. Kehitysyhteistyön 

käytännöt ja periaatteet olivat myös valtioiden rajat ylittäviä ilmiöitä. 

Arvostelukriteerit eivät kuitenkaan olleet täysin kiveen hakattuja varsinkaan tuen ensimmäisenä 

vuonna. Kehitysyhteistyöosasto jousti kohdemaalähtöisyydestä, joka oli keskeinen tuenmyöntämi-

sen edellytys. Kehitysyhteistyöosasto vastaanotti 14 eri järjestöltä yhteensä 16 hakemusta, joista 

yksikään ei sisältänyt vastaanottajamaan viranomaisten hyväksyntää.382 Järjestöille osoitettu alle 

kuukauden aikataulu oli suhteellisen tiukka hakemuksen laatimiseen ja kaiken tarvittavan tiedon 

keräämiseen. Kehitysyhteistyöosasto mukaan ensimmäisen vuoden jälkeen kohdemaalähtöisyyden 

kriteerin tuli täyttyä383.  

Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöosaston sisällä käytiin ankaraa keskustelua kansalaisjärjestö-

jen hakemuksista usean muistion verran.384 Arvioinnin jälkeen kehitysyhteistyöosasto teki järjestö-

kohtaisesti yksilöidyn esityksen tuen jakamisesta, jonka pohjalta ulkoasianministeriö teki lopullisen 

päätöksen tuetuista kohteista. Ulkoministerille luovutetussa esityksessä järjestöjen anomukset oli 

jaoteltu puollettaviin, osittain puollettaviin ja hylättäviin hankkeisiin. Hylkäyksen syinä olivat muun 

muassa hankkeen tiedotustoimintaa muistuttava luonne kehitysyhteistyön sijaan, hakemus koski 

 
1.10.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto; Kansainväli-
sen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, 20. Ulkoministeriön kirjasto; Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaate-
ohjelma 1974, sivu 20. 
380 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
381 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistion 22.10.1973 liitemuistio, Ulkoministeriön selvi-
tys koskien kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto.  
382 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistio 19.9.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuke-
minen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
383 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen, muistio 19.9.1974, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuke-
minen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
384 Ulkoasianministeriön päätösluettelo 5 päivänä helmikuuta 1975, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 
1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöanomukset, kehitysyhteistyöosasto, 
muistio 3.9.1974 (luottamuksellinen), Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto; Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tu-
keminen, määräraha-anomukset muistiot 3.10.1974, 23.10.1974 ja 7.1.1975. Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto.  
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kehitysyhteistyötoiminnan hallintoa tai hakemus oli vaillinainen eikä täyttänyt valintakriteerejä.  

Puoltaviin lausuntoihin perusteluina oli, että hakemus oli perusteellinen ja täytti hyvin valintakritee-

rit tai hanke mobilisoi laajalti tiettyä väestöryhmää.385 Myös myöntämismenettelyissä näkyi kansa-

laisjärjestöille annettu keskeinen rooli kansalaisten aktivoijina. Osittain puoltava päätös taas liittyi 

liian suureen rahoituspyyntöön määrärahoihin nähden tai Suomen valtion olemassa olevaan tukeen 

ja mahdollisiin päällekkäisyyksiin386. 

Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle 300 000 markkaa vuonna 1974 ja määräraha jaettiin vuoden 

1975 alussa. Summa oli vaatimattomasti vain 0,21 prosenttia Suomessa vuodelle 1974 osoitetuista 

kehitysyhteistyön määrärahoista.387 Noin kolmasosa määrärahoista meni kahdelle pitkän historian 

omaavalle lähetysjärjestölle Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Vapaalle Ulkolähetykselle. Loput 

kaksi kolmasosaa myönnettiin erilaisilla kansalaisjärjestöille. Ammattiyhdistyksistä Teollisuustai-

teen Liitto Ornamo sai hankkeelleen noin 23,3 prosenttia määrärahasta (70 000 mk) ja osuustoimin-

taliikkeistä Kulutusosuuskuntien Keskusliito noin 16,7 prosenttia (50 000 mk). Kehitysmaa-asioissa 

jo 1960-luvulla aktiivisena toimineelle Suomen Ylioppilaskuntien Liitolle myönnettiin 18 prosenttia 

(54 000 mk) määrärahoista. Loput kymmenen prosenttia (30 000 mk) meni varhaisnuorisojärjes-

töille388 Etelä-Vietnamille kerättyjen koulutusmateriaalien kuljetuskustannuksiin.389 Kehitysyhteis-

työosasto perusteli nuorisojärjestöjen hankkeen tukea keräyksen kohdeyleisöllä, koska keräyksen 

uskottiin mobilisoivan entistä nuorempia kansalaispiirejä mukaan kehitysyhteistyöhön.390 Kyseessä 

oli kansalaisjärjestöjen koetun ydintehtävän näkökulmasta ihanteellinen projekti. Monilla muilla tu-

kea saaneella järjestöllä oli jo toiminnassa oleva hanke tai vankka tausta kehittyvissä maissa toimi-

misesta, esimerkiksi lähetysjärjestöillä oli kokemusta ulottuen 1800-luvun puolelle.  

Eduskunta osoitti seuraavana vuonna tulo- ja menoarviossaan 500 000 markkaa eli vaatimattomat 

0,27 prosenttia vuodelle 1975 osoitetuista kehitysyhteistyön määrärahoista kansalaisjärjestöjen 

 
385 Ulkoasianministeriön päätösluettelo 5. päivänä helmikuuta 1975, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 
1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
386 Ulkoasianministeriön päätösluettelo 5. päivänä helmikuuta 1975, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 
1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
387 Kehitysyhteistyön vuosikertomuksen 1974 mukaan meno- ja tuloarviossa osoitetut Suomen kehitysyhteistyönmää-
rärahat olivat 135 433 200 markkaa. 
388 Koulutusmateriaalikeräyksessä mukana olleet järjestöt: Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Vesaisten Kes-
kusliitto ry, Nuorten Kotkain Keskusliitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry ja Varhaisnuorisoliitto Haukat ry. 
389 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 26. 
390 Ulkoasianministeriön päätösluettelo 5. päivänä helmikuuta 1975, Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 
1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 



 

71 
 

kehitysyhteistyöhön.391 Tukijärjestelmästä oli jo vähän kokemusta ja eduskunta oli nimennyt kansa-

laisjärjestöille muusta kehitysyhteistyöosaston rahoituksesta erillisen määrärahan. Tuenjakoperus-

teet olivat edelleen samat kuin oli määritelty vuonna 1974. Ensimmäistä kertaa myös kansalaisjär-

jestöjen tiedotustoiminnalle myönnettiin erillinen 200 000 markan määräraha jaettavaksi. 392 Tiedo-

tustoiminnan tuen aloittaminen linkittyi järjestöjen koettuun asemaan kansainvälistävinä mielipide-

vaikuttajina ja kehitysmyönteisen ilmapiirin luojina. 

Kehitysyhteistyöosasto vastaanotti hieman edellistä vuotta enemmän projektiesityksiä, kun tukea 

haki 16 järjestöä yhteensä 21 eri hankkeeseen. Projektien kustannusarviot olivat suuria verrattuna 

jaettaviin määrärahoihin, jonka vuoksi suuri osa hankkeista sai osittain puoltavan ratkaisun. Perus-

telut hylkääviin, puoltaviin tai osittain puoltaviin olivat hyvin edellisen vuoden kaltaisia. Kansalais-

järjestöjen kehitysyhteistyöhön osoitetuista määrärahoista jaettiin reilu puolet uskonnollisesti si-

toutuneille järjestöille ja lähetysjärjestöille393. Uskonnollisesti sitoutumattomia tukea saaneita kan-

salaisjärjestöjä oli muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Pakolaisapu, Suomen 

Uskontotieteellinen Seura ja Suomen Naisten Demokraattinen Liito.394 Lisäksi SPR, osuustoiminta-

järjestöt ja Luterilainen Maailmanliitto saivat kansalaisjärjestöjen määrärahoista erillistä rahoitusta 

vuosina 1974 ja 1975.395 Näillä järjestöillä oli vakiintunut suhde valtion kumppaneina, mutta erillistä 

rahoitusta selittää pitkälti 1970-luvun puolella aloitetut valtion tukemat kesken olevat projektit.396 

Järjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tuki lähti hyvin käyntiin ja se nousi jo vuonna 1977 kahteen 

miljoonaan markkaan eli 1,03 prosenttiin Suomen saman vuoden kehitysyhteistyön määrära-

hoista.397 Muihin kansalaisjärjestöihin verraten lähetysjärjestöillä oli vahva asema suhteessa kehi-

tysyhteistyöosastoon, joka alun perin ehdotti pääasiassa lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyön tuke-

mista.398 Ilmiö lävisti tuen jaon alusta alkaen, kun tuen ensimmäisinä vuosina merkittävä osa 

 
391 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 26: Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975 mukaan meno- ja tuloarvi-
ossa kehitysyhteistyönmäärärahat olivat 188 360 000 markkaa. 
392 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 26; Ulkoasiainministeriön päätösluettelo 11. päivänä kesäkuuta 1975, 
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
393 Muut uskonnollisesti sitoutuneet järjestöt olivat Suomen Pelastusarmeija Säätiö, Suomen Vapaa Ulkolähetys ja 
Suomen Lähetysseura. 
394 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 26; Ulkoasiainministeriön päätösluettelo 11. päivänä kesäkuuta 1975, 
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukeminen 1974, Fc 12.R 353, Ulkoministeriön arkisto. 
395 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1974, sivu 30; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1975, sivu 27. 
396 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1972–1973, sivu 38. 
397 Kehitysyhteistyön vuosikertomukset 1974-1976; Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1977, sivu 24. Kehitysyhteistyön 
vuosikertomus 1977 mukaan meno- ja tuloarviossa kehitysyhteistyönmäärärahat olivat 194 010 000 markkaa. 
398 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972-1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
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määrärahoista kanavoitiin uskonnollisesti sitoutuneiden järjestöjen ja erityisesti lähetysjärjestöjen 

kautta. Tilannetta alleviivattiin kuitenkin vasta vuonna 1977, kun ulkoasiainministeriö kehitysapu-

asiain neuvottelukunnan suosituksesta erotteli järjestöille jaettavat määrärahat kahteen ryhmään. 

Lähetysjärjestöille osoitettiin varoista 1,5 miljoonaa markkaa, kun taas muille kansalaisjärjestöille 

ohjattu rahoitus oli vain yksi kolmasosa edellisestä eli 500 000 markkaa.399 Katja Hintikaisen mukaan 

valtiot ovat yleensä nähneet kansalaisjärjestöt yhteä massana.400 Näin ei kuitenkaan ollut Suomessa 

kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön valtiontuen ensimmäisen vuosikymmenen aikana, koska eri-

laisilla järjestöillä oli omat määrärahansa. 

Erilliset määrärahaosuudet ja erot niiden suuruudessa viittaavat arvostukseen ja uskonnon yhteis-

kunnalliseen asemaan. Todennäköinen syy lähetysjärjestöjen suosimiselle oli kuitenkin se, että val-

tionhallinnossa arvostetaan kokemusta ja jatkuvia projekteja. Esa Mangeloja ja Tomi Ovaska ovat 

kuvailleet lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyön eduksi pitkäikäisiä projekteja. Lähetysjärjestöt ovat 

usein kohteessaan vuosia tai jopa vuosikymmeniä, jolloin oli todennäköisempää rakentaa vahva 

suhde paikalliseen väestöön.401 Kansainvälisesti uskonnolliset järjestöt olivat suuri valtiollisen avun 

vastaanottaja jo 1960-luvulla402, joten lähetysjärjestöjen suosiminen Suomessa sopii myös kansain-

väliseen trendiin. Lisäksi lähetysjärjestöt olivat tehneet aktiivisesti aloitteita tuen vakiinnuttami-

sesta ja osoittaneet näin intonsa sekä valmiutensa kehitysyhteistyöosastolle. 

Julkisella rahoituksella oli valtaisa vaikutus kansalaisjärjestöjen itsenäisyyteen ja toimintaa määrit-

täviin periaatteisiin. Terje Tvedtin mukaan kansalaisjärjestöjen ja rahoittajien suhde määritteli kan-

salaisjärjestöjen asemaa kansalaisyhteiskunnassa. Rahoittajan vaatimukset vetivät rajan kehitysyh-

teistyötä julkisilla varoilla tekevien kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoi-

den välille. Tvedt kuvailee järjestöjen olevan ensisijaisesti osa laajempaa maailmanlaajuista kehitys-

yhteistyötoimijoiden ryhmää, johon myös rahoittajat kuuluvat. Kansainvälisen yläryhmän alla on 

useita kansallisia alaryhmiä, jotka ovat muotoutuneet historiallisten prosessien seurauksena määri-

tellen niille ominaiset piirteet ja rajat. Ryhmät olivat suljettuja, koska rahoitusta edellä kuvaillusti 

tuli erikseen hakea.403 Suomessa rajat eli kansalaisjärjestöjen rahoituksen valintakriteerit muotou-

tuivat kansainvälisten esimerkkien, omien ja YK:n kehitysyhteistyön tavoitteiden sekä 

 
399 Kehitysyhteistyön vuosikertomus 1977, sivut 23-24. 
400 Hintikainen 2011, 32. 
401 Mangeloja & Ovaska 2010, 100. 
402 Tvedt 2006, 342. 
403 Tvedt 2002, 367-368; Tvedt 2006, 345. 
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ulkopoliittisten intressien myötä. Suomen valintakriteereissä keskeisiä olivat kansalaisjärjestöjen 

kehitysmaakokemus sekä Suomen tavoitteiden kanssa linjassa oleva perusteellinen hakemus. Koh-

demaalähtöisyydestä oltiin valmiita joustamaan. Valintakriteerit määrittelivät pitkälti kansalaisjär-

jestöjen ja valtion suhdetta. Erillinen suurempi määräraha lähetysjärjestöille on osa valtion alaryh-

män rajanvetoa. 

 

 

5.3. Valtio rahoittajana – renki vai isäntä? 
 

Kansalaisjärjestöjen suosio julkisen rahoituksen kentällä on ongelmallinen ilmiö, joka on tulkittu 

sekä mahdollisuutena että uhkana. Julkisen rahoituksen ansiosta kansalaisjärjestöillä on käytettä-

vissään enemmän resursseja, mutta samalla riippuvuus tuenantajasta, eli valtiosta, kasvaa.404 Pieni-

kin hanketoiminta vaatii toteutukseen resursseja, joten julkinen rahoitus on mahdollistanut kehitys-

yhteistyön monelle kansalaisjärjestölle ja lisännyt yhteyksiä Suomen ja kehittyvien alueiden välillä. 

Samalla kuitenkin julkinen rahoitus muokkasi kansalaisjärjestön hankkeiden toimintaa ja tavoit-

teita.405 Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tuettavien hankkeiden tuli olla lähtökohtaisesti linjassa Suo-

men valtion kehitysyhteistyön ja YK:n kehitysstrategian kanssa.406 Suomalaisten kansalaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyötä määrittelivät sekä kansalliset että kansainvälisesti tavoitteet, etulinjassa YK:n 

asettamat. Kehitysyhteistyön vallitsevat kansainväliset trendit saattoivat ohjata, mitä ongelmia kan-

salaisjärjestöt nostivat esille, kun rahoitus omalle kehitysyhteistyötoiminnalle pyrittiin varmista-

maan. Samalla jokin tärkeä ongelma saattoi jäädä vallitsevan kehitysdiskurssin varjoon.407    

Suomessa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö alkoi ammattimaistua 1970-luvun aikana eli samaan 

aikaan kuin valtion tuki järjestöille vakiintui. Ruotsissa taas vastaavan 1960-luvulla alkaneen järjes-

tötuen havaittiin lisäävän kansalaisjärjestöjen intoa kehitysyhteistyöprojekteja kohtaan.408 Tvedtin 

mukaan julkinen rahoitus altisti kansalaisjärjestöt laajemmalle organisatoriselle muutokselle. Moni 

ruohonjuuritason järjestö pyrki muuntautumaan vakavammin otettavaksi kehitysyhteistyökentän 

 
404 Edwads & Hulme 1996, 8; Onali 2005 20;  
405 Onali 2005, 20. 
406 Kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974, sivu 20. 
407 Edwards & Hulme 1996, 8. 
408 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoiminnan tukeminen, muistio 22.10.1973, Ulkoministeriön selvitys koskien 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaa kehitysapua 1972–1974, Fc 12. R351, Ulkoministeriön arkisto. 
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toimijaksi vastatakseen rahoittajien vaatimuksiin.409 Muutos voidaan tulkita sekä positiiviseksi että 

negatiiviseksi. Toisinaan järjestöjen toiminta on voinut tehostua ja monipuolistua. Toisinaan taas 

julkinen rahoitus ja ammattimaistuminen löyhensivät järjestöjen yhteyttä avunsaajiin. Ammatti-

maistuminen saattoi jäytää pohjan pois osallistavilta toimintatavoilta tai vähentää kulttuurisensitii-

visyyttä järjestön toiminnassa.410  

Julkinen rahoitus muutti kansalaisjärjestöjen sisäisen rakenteen lisäksi kotimaisten järjestöjen kes-

kinäisiä suhteita ja Suomen kansalaisjärjestökenttää yleisemmin. Vuosittainen tuenhakuprosessi ja 

hyvin rajatut määrärahat aiheuttivat kilpailutilanteen kansalaisjärjestöjen välille. Kilpailu lisäsi enti-

sestään riskiä, että kansalaisjärjestöt muokkaavat hankkeensa vain viranomaisten tavoitteiden mu-

kaisiksi. Uhkana oli, että hankkeet suunniteltaisiin viranomaisen arvostelukriteerien mukaan eikä 

kohdemaan tarpeiden tai järjestön arvojen mukaisesti.411 Lisäksi kilpailutilanne vaikutti kansalaisjär-

jestöjen keskinäiseen dynamiikkaan asettamalla järjestöt toisiaan vastaan mahdollisen hedelmälli-

sen yhteistyön sijaan.412 Kansalaisjärjestökenttä oli lähtökohtaisesti hyvin heterogeeninen, jolloin 

yhteistyötä ei ollut välttämättä muuten kuin ehkä samankaltaisten ja saman aatepohjan omaavien 

järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Suomessa lähetysjärjestöillä oli oma yhdyselimensä Suomen Lähe-

tysneuvosto ja nuorisojärjestöt olivat yhdistäneet voimansa koulutarvikekeräykseen vuonna 1974. 

Suomessa kansalaisjärjestöjen globaalien kehityskysymysten asiantuntija- ja yhdyselin Kepa413 pe-

rustettiin vasta vuonna 1985414. 

Julkinen rahoitus muuttaa siis kansalaisjärjestöjen asemaa yhteiskunnassa, koska toiminnan tavoit-

teet tulevat osittain kansalaistoiminnan ulkopuolelta. Michael Edwardsin ja David Hulmen mukaan 

valtion rahoitus heikentää kansalaisjärjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Kansalaisjärjestöt 

ovat vastuussa toiminnastaan ja sen tavoitteista sekä tuloksista monille eri tahoille, kuten avunsaa-

jille, omalle henkilökunnalleen, tukijoilleen, mutta myös rahoittajille sekä kotimailleen. Suomen val-

tionhallinto ulkoisena rahoittajana vaati tarkat kustannusarviot sekä täsmälliset raportit rahojen 

käytöstä. Rahoittajat vaativat aikataulutetut ja tavoitteelliset projektit, joita kyettiin mittaamaan 

sekä arvioimaan. Tämä johti lyhytjänteisiin hankkeisiin, vaikka suurimmat vaikutukset 

 
409 Tvedt 2002, 369. 
410 Banks, Hulme & Edwards 2015, 710. 
411 Pratap & Wallgren 2000, 47; Banks, Edwards & Hulme 2015, 710. 
412 Edwards & Hulme 1996, 5. 
413 Nykyisin toimii nimellä Fingo. 
414 Salonen & Rekola 2005, 10. 
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institutionaalisiin rakenteisiin oli yleensä pitkäjänteisellä työllä.415 Esimerkiksi Suomessa vuosittain 

haettava rahoitus 1970-luvulla ei taannut järjestöjen työlle jatkuvuutta.  

Tutkimuskirjallisuudessa uhkana on esitetty, että julkisesti rahoitetut järjestöt olisivat ensisijaisesti 

vastuussa rahoittajilleen eikä niinkään niille ihmisille, joita järjestöt pyrkivät auttamaan.416  Esimer-

kiksi lisääntyvä riippuvuus julkisesta rahoituksesta saattoi hiljentää kansalaisjärjestöt poliittisissa ja 

tuen myöntäjälle herkissä aiheissa.417 Julkista rahoitusta saavien kansalaisjärjestöjen asema on ky-

seenalaistettu osana kansalaisyhteiskuntaa ja esitetty, että nämä järjestöt ovat enemmänkin julki-

sen sektorin palveluntuottajia.418 Esimerkiksi Tvedtin näkemyksen mukaan kansainvälisiä kansalais-

järjestötoimijoiden ryhmää ei voida kutsua globaaliksi kansalaisyhteiskunnaksi, koska kansalaisjär-

jestöjen kehitysyhteistyö on pitkälti rahoittajien määrittelemää.419 

Resurssien suuntaaminen ja niihin liittyvät valintakriteerit korostavat rahoittajien valta-asemaa ke-

hitysyhteistyön kentällä.420 Kehitysyhteistyö on monitasoinen erittäin kansainvälinen ilmiö, jossa 

sen toimijoilla on erilaiset vaikutusmahdollisuudet riippuen niiden asemasta kehitysyhteistyönken-

tällä. Suomessa kehitysyhteistyöviranomaisilla alkoi 1970-luvulla olla jo omaa kokemusta kehitysyh-

teistyöstä heikentäen kansalaisjärjestöjen asemaa asiantuntijoina. Samaan aikaan systematisoitiin 

kansalaisjärjestöjen julkinen rahoitus, jota tuli hakea vuosittain uudelleen. Kansalaisjärjestöjen ja 

valtion välille muodostui resurssien jaon ansiosta valtasuhde, jossa Suomen valtionhallinnolla oli 

usein yliote rahoituksen portinvartijana. Julkisen rahoituksen systematisoituminen muutti valtion ja 

kansalaisjärjestöjen suhdetta sekä vääristi kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen ja muun 

kansalaisyhteiskunnan yhteyttä. Suomalaisella järjestökentällä oli myös vahvoja toimijoita ja poik-

keus valtasuhteeseen oli SPR. Valtio oli riippuvainen SPR:stä katastrofi apunsa kanavana.  

Samalla kehitysyhteistyöhanketuki lisäsi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön volyymia sekä kehi-

tysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen määrää, jolloin myös tavallisten kansalaisten valtioiden 

rajat ylittävät kokemukset lisääntyivät. Hanketuki omalta osaltaan lisäsi kansainvälistymistä ja akti-

voitumista suomalaisten keskuudessa. Tukea hakevien järjestöjen määrä sekä määrärahat kasvoivat 

koko 1970-luvun421. Suomen aktiivisen puolueettomuuspolitiikan sekä YK:n luomien tavoitteiden 

 
415 Pratap & Wallgren 2000, 48; Edwards & Hulme 1996 9, 13. 
416 Edwards & Hulme 1996, 9, 12. 
417 Pratap & Wallgren 2000, 58 
418 Banks, Edwards & Hulme 2015, 709; Tvedt 2002, 371-372. 
419 Tvedt 2002, 371-372. 
420 Tvedt 2002, 370-371. 
421 Kehitysyhteistyön vuosikertomukset 1974-1980. 



 

76 
 

näkökulmasta kansalaisjärjestötuki toimi halutulla tavalla. Edellytykset 1980-luvulla ja 1990-luvun 

alussa kansalaisjärjestöjen aseman vahvistumiselle kansainvälisellä kehitysyhteistyön toimijoiden 

kentällä422 loivat jo aiempina vuosikymmeninä ympäri maailmaa luodut tukijärjestelmät ja kansa-

laisten keskuudessa kasvaneet kehitysmaaliikkeet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
422 Banks, Hulme & Edwards 2015, 707; Tvedt 2002, 368. 



 

77 
 

6. Päätelmät 
 

Suomalaisen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön muodostuminen oli historiallinen prosessi, joka 

seurasi kansainvälisiä esimerkkejä omista kulttuurisista lähtökohdistaan. Taloudellinen kasvu ja hy-

vinvointivaltion rakennusprosessi loivat lähtökohdat ja mahdollisuudet valtion kehitysavun aloitta-

miselle ja määrälliselle kasvulle sekä kehitysmaaliikkeen muotoutumiselle. Kehitysavun vakiintumi-

sen jälkeen kansalaisjärjestöjen valtiontuen systematisointiin johtivat prosessit valtion ulkopolitii-

kassa, kehityspolitiikassa, kehitysyhteistyön määrissä ja muodossa sekä kansalaisyhteiskunnassa. 

Nämä prosessit osittain kietoutuivat ja vaikuttivat toisiinsa. Kehitysyhteistyö on lähtökohtaisesti 

kansainvälinen sekä hyvin monitasoinen ja -paikkainen ilmiö, jonka muodostavat sen erilaiset ja eri 

vahvuiset toimijat. Kansainväliset kehityskulut kansainvälisissä valtiollisissa ja ei-valtiollisissa järjes-

töissä, yleisessä maailmanpoliittisessa kontekstissa sekä naapurimaissa lävistivät kotimaiset proses-

sit.  

Kehitysapu nousi kansainvälisen politiikan areenalle osana kylmän sodan valtapeliä, jonka keskiössä 

oli perinteisten siirtomaavaltojen syrjäyttäminen ja muuttuneet valtasuhteet uudenlaisen maail-

manjaon seurauksena. YK otti kehitysavun agendalleen 1940-luvun lopulla ja siitä tuli järjestön kes-

keinen toimintamuoto kylmän sodan edetessä. Kylmä sota jumitti YK:n poliittisen päätöksenteko-

järjestelmän, jonka seurauksena järjestö keskittyi siirtomaiden vapautusprosesseihin, alueiden ke-

hittämiseen ja ihmisoikeuksiin. YK nimesi 1960-luvun kehityksen ensimmäiseksi ja 1970-luvun kehi-

tyksen toiseksi vuosikymmeneksi odottaen jäsenmailtaan toimia. YK:lle muodostui keskeinen rooli 

kehitysyhteistyön tavoitteiden ja normien luojana. Muut Pohjoismaat tunnettiin aktiivisina kehitys-

poliittisina toimijoina ja tähän joukkoon myös Suomi halusi kuulua. 

Kehitysapu aloitettiin Suomessa poliittisen eliitin toimesta ilman suurempaa poliittista tai julkista 

keskustelua 1960-luvun alkupuolella. Kehitysavun aloittamista perusteltiin muun muassa kansain-

välisellä paineella, jota Suomen laajentuneet kansainväliset suhteet, kuten YK-jäsenyys ja Pohjois-

maiden neuvosto, aiheuttivat. Kehityspolitiikan aloittaminen oli Suomen kansainvälistymisen väis-

tämätön seuraus. Kuten Lauri Siitonen on kuvaillut, kansainväliset normit muovasivat kansallisia in-

tressejä Suomen kehityspolitiikassa.423 Varsinkin kehitysyhtyeistyön ensimmäisinä vuosikymmeninä 

YK:lla oli vahva vaikutus, esimerkiksi suurin osa Suomen alkuvuosien kehitysavusta kanavoitiin 

 
423 Siitonen 2005, 310. 
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multilateraalisena apuna YK:n erikoisjärjestöjen kautta. Samaan aikaan Suomen geopoliittinen 

asema Neuvostoliiton naapurina määritti kaikkea ulkopoliittista toimintaa aktiivisen puolueetto-

muuspolitiikan välityksellä. Kansainvälisestä paineesta huolimatta Suomen kehitysapu säilyi todella 

vaatimattomana koko 1960-luvun ajan. 

Vaikka kansalaistoimijat eivät painostaneet valtiota aloittamaan kehitysapua, ne olivat mukana vai-

kuttamassa sen muotoutumiseen. Kansalaisjärjestöjen aktiivit toimivat keskeisinä asiantuntijoina, 

koska heiltä löytyi henkilökohtaista kokemusta ”alikehittyneistä” maista toisin kuin valtionhallinnon 

viranomaisilta. Lisäksi vuonna 1965 perustetun kehitysaputoimiston ensimmäisissä virkamiehissä oli 

vahva edustus entisiä kansalaisjärjestöaktiiveja. Valtio rahoitti yksittäisiä kansalaisjärjestöjen pro-

jekteja ja samalla kanavoi SPR:n kautta suuren osan Suomen katastrofiavusta jo 1960-luvulla. Sa-

malla monet muut kansalaisjärjestöt pitivät aktiivisesti yhteyttä valtionhallintoon erilaisten ehdo-

tusten ja kannanottojen muodossa, muun muassa opiskelijaliikkeen aloitteesta käynnistettiin kan-

sainvälisten esimerkkien mukainen lyhytikäiseksi jäänyt kehitysmaajoukkotoiminta 1960-luvun lo-

pulla. Valtion virallisen kehitysyhteistyön historiaa leimaa jatkuva vuorovaikutus kansalaisyhteiskun-

nan kanssa. Kansalaisjärjestöt olivat suhteen aktiivinen osapuoli kasvavissa määrin 1960-luvun lo-

pulta eteenpäin. 

Valtion virallisen kehitysavun aloittaminen oli yhteydessä Suomen talouskasvuun, rakennemuutok-

seen ja hyvinvointivaltion rakennusprosessiin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 

Talouskasvu ja hyvinvointivaltion rakennuksen muodossa tapahtuva omista kansalaisista huolehti-

minen tekivät varojen lahjoittamisesta Suomen ulkopuolelle hyväksyttävämpää. Lisäksi pohjoismai-

sen hyvinvointivaltion kontekstin on tulkittu antavan hyvin tilaa järjestäytymiselle. Hyvinvoinnin 

kasvu vapautti ihmisiä murehtimaan muustakin kuin toimeentulosta, koulutustason nousu lisäsi tie-

toutta ja samaan aikaan juuri yleistyneestä televisioista näytettiin Vietnamin sodan kauhuja tai Biaf-

rassa nälkää näkeviä ihmisiä. Kansalaisille alkoi hahmottua kuva Suomesta osana maailmanjärjes-

tystä. Suomalaisten mahdollisuudet sekä kiinnostus osallistua järjestötoimintaan lisääntyivät. Kehi-

tysmaaliike monine erilaisine toimijoineen alkoi viritä kansalaisten keskuudessa 1960-luvun loppu-

puolella vaikuttaen myös valtionhallinnon kehitysapuun ja sen määrärahoihin. Julkinen paine ei vai-

kuttanut tuen aloittamiseen, mutta tuki sen laajentamista. Kehitysyhteistyö vaatii julkista tukea kon-

fliktisen luonteensa vuoksi. Viimeistään 1960-luvun lopulla julkisessa kehitysyhteistyössä ja kansa-

laisyhteiskunnassa käydyt prosessit olivat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. 
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Näkemys kehitysavusta muuttui ja uuden kansainvälisen trendin mukaan termistö vaihdettiin pas-

siivisesta avusta osallistavaksi yhteistyöksi, jossa vastuu on avunsaajamaalla itsellään. Suomi oli il-

maissut tukensa YK:n 1970-luvun toisen kehityksen vuosikymmenen strategialle ja sen tavoitteelle 

nostaa kehitysyhteistyönmäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoitteen saavutta-

mista ei viranomaispiireissä pidetty realistisena. Kylmän sodan lamaannuttamassa YK:ssa kehitysky-

symykset olivat huomion keskipisteessä, jonka seurauksena Suomen imagolle oli edullista tukea 

YK:n kehitysstrategiaa ja pyrkiä lisäämään kehitysyhteistyötoimintaansa. Kehitysyhteistyöstä tuli 

osa identiteettipolitiikkaa, jonka päämääränä oli luoda kuva Suomesta pohjoismaisena hyvinvointi-

valtiona, kuten avokätisesti kehitysyhteistyössä mukana olevat ja YK:ssa aktiivisina ihmisoikeuksien 

puolustajina tunnetut naapurit Ruotsi tai Norja.  

Suomessa kehitysyhteistyön murroksen ja kasvun kausi oli monilla tavoin 1970-luku, kun kehitysyh-

teistyön määrärahat nousivat tasaisesti, kehitysaputoimisto laajeni kehitysyhteistyöosastoksi ja uu-

denlaisia toiminnanmuotoja lanseerattiin. Suomen sisäiset prosessit, kuten kehitysmaaliikkeen 

nousu, talouskasvu ja rakennemuutos, mahdollistivat kehitysyhteistyön määrärahojen vähittäisen 

lisäämisen. Kasvavat resurssit mahdollistivat toiminnan muotojen laajentamisen, vaikka määrärahat 

olivat edelleen vaatimattomat muihin Pohjoismaihin nähden. Kansainvälisesti pienimuotoiset re-

surssit painottivat entisestään tuen muotojen tehokkuutta, jotta Suomen vaatimattomille määrära-

hoille saatiin mahdollisimman laaja kansainvälinen merkitys. Uutena toiminnanmuotona tulivat 

muun muassa kehitysluotot alleviivaten kehitysyhteistyön instrumentaalista taloudellista merki-

tystä poliittisen rinnalla.  

Vastapainona sekä eri kansalaisjärjestöjen aktiivisten yhteydenottojen seurauksena valtionhallinto 

selvitti kansainvälisten, erityisesti pohjoismaisten, esimerkkien mukaisesti kansalaisjärjestöjen kehi-

tysyhteistyön sekä tiedotustoiminnan tukemista 1970-luvun alussa. Kansalaisjärjestöjen kansainvä-

listä työtä selvittämään asetettiin komitea, jonka päätösmietinnössä korostui poliittinen instrumen-

taalinen näkemys kansalaisjärjestöistä Suomen kansainvälisten suhteiden laajentajina ja kehitys-

myönteisen ilmapiirin luojina kotimaassa. Samalla kansalaisjärjestöt nähtiin myös lähtökohtaisesti 

epäitsekkäinä ja joustavina toimijoina, jotka saavuttivat eri väestönosia kuin valtio. Suuruudeltaan 

vaatimaton tuki vakiinnutettiin vuonna 1974, kun sille antoi vihreää valoa kehitysyhteistyöosasto, 

kehitysapuasiain neuvottelukunta ja valtioneuvosto. Vuotta myöhemmin alettiin tukea myös kansa-

laisjärjestöjen tiedotustoimintaa. 
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Suomessa kansalaisjärjestöjen tuki ei vakiintunut vain täyttääkseen valtion tai yksityisen sektorin 

jättämiä palveluntuotannon aukkoja vaan motivaation lähteenä oli myös Suomen identiteettipoli-

tiikka. Tutkielmani on osoittanut, että kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuen alku oli kansain-

välisen esimerkin innoittama aktiivisen politiikan tulos niin valtionhallinnon kuin kansalaisjärjestö-

toimijoiden puolelta. Tuen alkuun johtivat valtion kehitysyhteistyön resurssien kasvu ja tietoinen 

kehitysyhteistyömuotojen monipuolistaminen, jonka seurauksena kansalaisjärjestöt koettiin poten-

tiaalisina kumppaneina ja tehokkaina kehitysyhteistyön kanavina. Toinen tuen alkuun johtanut pro-

sessi oli yhtä lailla kehitysmaaliikkeen kasvu, kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ammattimaistu-

minen sekä kansalaisjärjestöjen yhteydenotot ulkoasianministeriöön. Pitkäaikaisen yhteistyön ja yh-

teydenpidon seurauksena kansalaisjärjestöjen asema valtion kehitysavun kanavina vakiinnutettiin. 

Tuen systematisoinnin taustamotiivina vaikuttivat kylmän sodan maailmanpoliittinen tilanne sekä 

kansainväliset tavoitteet ja esimerkit. 

Tutkielmani sijoittuu taitekohtaan, jossa valtion ja kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen 

sekä julkista rahoitusta saavien kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan suhde muuttui. Kan-

salaisjärjestöjen julkinen rahoitus on tulkittu sekä uhkana että mahdollisuutena. Hanketoiminta vaa-

tii toteutukseen resursseja, jolloin julkinen tuki mahdollisti kehitysyhteistyön monelle kansalaisjär-

jestölle ja lisäsi Suomen suhteita ulkomaailmaan. Valtion tuki aktivoi kansalaisjärjestöjä kehitysyh-

teistyön tekijöinä. Samalla valtion vaatimusten ja arviointikriteerien kautta julkinen rahoitus muok-

kasi kansalaisjärjestöjen hankkeiden toimintaa ja tavoitteita. Monet tutkijat ovat tulkinneet julkisen 

rahoituksen muuttavan kansalaisjärjestöjen suhdetta kansalaisyhteiskuntaan. Julkinen rahoitus hei-

kentää järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina, koska vastuu toiminnasta suuntautuu entistä 

enemmän toiminnan rahoittajille autettavien tai järjestön jäsenten sijaan. Voidaan siis pohtia kutis-

taako julkinen rahoitus kansalaisjärjestöt valtion palveluntuottajiksi.  

Suomessa kehitysyhteistyöviranomaisilla alkoi 1970-luvun puolessa välissä olla omaa kokemusta ke-

hitysyhteistyöstä heikentäen kansalaisjärjestöjen asiantuntija-asemaa. Samaan aikaan systematisoi-

tiin kansalaisjärjestöjen julkinen rahoitus, jota tuli hakea vuosittain. Valintakriteerit, joiden läpi kuul-

sivat kansainväliset vaikutteet sekä kehitystrendit, määrittelivät pitkälti kansalaisjärjestöjen ja val-

tion suhdetta. Tuen ensimmäiset vuodet osoittivat, että kansalaisjärjestökenttä oli heterogeeninen 

ja sen eri toimijoiden kohtelu oli epätasa-arvoista. Valtio asetti eri järjestöt eriarvoiseen asemaan 

ohjatessaan suuren osan varoista uskonnollisesti sitoutuneiden järjestöjen kautta. Kansalaisjärjes-

töjen ja valtion välille muodostui resurssien jaon ja valintakriteerien ansiosta valtasuhde, jossa 
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valtionhallinnolla oli pääasiallisesti yliote rahoituksen portinvartijana. Valtion valta-asema ei kuiten-

kaan ollut poikkeukseton, koska joukossa oli myös vahvoja järjestöjä. Valtio oli kanavoinut suurim-

man osan humanitaarisesta avustaan SPR:n kautta jo vuosien ajan luoden riippuvuussuhteen, jossa 

järjestöllä oli valta-asema avun pääasiallisena kanavana. Valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteen 

määrittely ei siis ole täysin yksioikoinen. Missä määrin uhkakuvat valtion valta-aseman vaikutuksista 

kansalaisjärjestöjen toimintaan toteutuivat ensimmäisten vuosien jälkeen, olisi laajemman ja syvä-

luotaavamman tutkimuksen paikka. Hedelmällisintä olisi tarkastella aihetta niin valtionhallinnon 

kuin kansalaisjärjestöjen näkökulmasta esimerkiksi kansalaisjärjestöjen vuosikymmenellä eli 1980-

luvulla.   

Terje Tvedtin mukaan kehityspolitiikka on ollut tärkeä osa kansainvälistä toisen maailmansodan jäl-

keen käytyä keskustelua kehityksestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvän elämän määrittelystä.424 

Tämä ajatus kiteyttää, miksi kehitysyhteistyön kansainvälistä ja kansallista historiaa kannattaa tar-

kastella eri näkökulmien ja aihepiirien kautta. Tutkielmani keskiössä on analyysi valtion ja kansalais-

järjestöjen yhteistoiminnan syventymisestä kehitysyhteistyön saralla samaan aikaan, kun Suomessa 

käytiin läpi omaa ”hyvän elämän” rakennusprosessia ja kehityksestä käytiin maailmanlaajuista kes-

kustelua. Vaikka Suomen kehitysmaamenneisyys oli osa lähihistoriaa, ymmärryksen ja puhtaan aut-

tamisen sijaan valtionhallinnon keskustelussa painottui oma etu ja identiteettipolitiikka. Tutkiel-

mani vahvistaa käsitystä siitä, ettei kehitys ole terminä koskaan yksiselitteinen. 

Tutkielmani sijoittuu taitekohtaan ja prosesseihin, jotka loivat edellytykset kansalaisjärjestöjen ase-

man vahvistumiselle kansainvälisinä kehitysyhteistyön toimijoina 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. 

Kansallisesti luodut tukijärjestelmät yhdistivät kansalaisjärjestöt kansainväliseksi vakavasti otetta-

vaksi kehitysyhteistyötoimijoiden ryhmäksi puhtaasti valtiollisten toimijoiden rinnalle. Suomen kan-

salaisjärjestöjen tuki ja sen alku olivat osa tätä transnationaalien kehityskulkujen jatkumoa, joka 

omalta vaatimattomalta osaltaan edisti kansalaisjärjestöjen nousua kehitysdiskurssin keskiöön 

”kansalaisjärjestöjen vuosikymmenellä”. Kansalaisjärjestöjen tuen vakiintumiseen johtaneiden pro-

sessien analysointi auttaa ymmärtämään kansalaisjärjestöjen ja valtion välistä valtasuhdetta ja dy-

namiikkaa itsessään sekä suhteessa kansainvälisiin trendeihin. Samalla se kertoo rivienvälistä jotain 

kansainvälisestä kehitysjärjestelmästä ja avaa omalta osaltaan myös suhteellisen vähän tutkittua 

Suomen kehitysyhteistyön historiaa. Kehitysyhteistyöhön osallistuminen on vaikuttanut Suomeen 

 
424 Tvedt 2006, 350. 
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niin poliittisesti kuin institutionaalisesti. Kehitys on historiallinen eri ajoissa ja paikoissa tapahtuva 

prosessien joukko, joka on toisinaan valtioon sidottu, mutta useammin ylirajainen. 
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